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Pozměňovací návrh 171
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o zřízení 
Evropského orgánu pro bankovnictví

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o zřízení 
Evropského orgánu pro dohled nad 
bankovnictvím

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Již dlouho před vypuknutím finanční 
krize Evropský parlament pravidelně 
vyzýval k posílení skutečně rovných 
podmínek pro všechny zúčastněné 
subjekty na úrovni Unie a současně 
poukazoval na závažné případy selhání 
dohledu Evropy nad stále 
integrovanějšími finančními trhy (ve svém 
usnesení ze dne 13. dubna 2000 o sdělení 
Komise o provádění rámce pro finanční 
trhy: akčním plánu1, ze dne 25. listopadu 
2002 o pravidlech obezřetnostního 
dohledu v Evropské unii2, ze dne 
11. července 2007 o politice finančních 
služeb (2005–2010) – bílá kniha3, 
v usnesení ze dne 23. září 2008 
obsahujícím doporučení Komisi 
o zajišťovacích fondech a soukromých 
kapitálových fondech4, v usnesení ze dne 
9. října 2008 s doporučeními Komisi 
ohledně opatření navazujících na 
Lamfalussyho proces: budoucí struktura 
dohledu5, ze dne 22. dubna 2009 
o pozměněném návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o přístupu 
k pojišťovací a zajišťovací činnosti a 
jejímu výkonu6 a ze dne 23. dubna 2009 
o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o ratingových 
agenturách7).
___________
1 Úř. věst. C 40, 7.2.2001, s. 453. 
 2 Úř. věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 394.

3 Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. xx.
 4 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
 5 Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

6 Přijaté texty, P6_TA(2009)0251.

7 Přijaté texty, P6_TA(2009)0279.
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Or. en

Pozměňovací návrh 174
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V prohlášení vedoucích představitelů 
v návaznosti na vrcholnou schůzku 
skupiny G20, která se konala dne 
2. dubna 2009, nazvaném Globální plán 
obnovy a reformy se uvádí: „učiníme 
kroky k vybudování pevnějšího, 
celosvětově jednotnějšího systému 
regulace a dohledu v odvětví finančních 
služeb, a tím podpoříme celosvětový 
udržitelný růst a vyjdeme vstříc potřebám 
podniků i občanů“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V důsledku finanční a hospodářské 
krize vznikla reálná a vážná rizika pro 
stabilitu vnitřního trhu. Obnovení a udržení 
stabilního a spolehlivého finančního 
systému je absolutně nezbytným 
předpokladem pro zachování důvěry a 
soudržnosti na vnitřním trhu, a tedy pro 
zachování a zlepšení podmínek pro 
vytvoření plně integrovaného a fungujícího 
vnitřního trhu v oblasti finančních služeb. 
Kromě toho hlouběji a šířeji integrované 
finanční trhy nabízejí lepší možnosti 
financování a diverzifikace rizika, čímž 

(5) V důsledku finanční a hospodářské 
krize vznikla reálná a vážná rizika pro 
stabilitu finančního systému a vnitřního 
trhu. Obnovení a udržení stabilního a 
spolehlivého finančního systému na 
celosvětové i evropské úrovni je absolutně 
nezbytným předpokladem pro zachování 
důvěry a soudržnosti na vnitřním trhu, a 
tedy pro zachování a zlepšení podmínek 
pro vytvoření plně integrovaného a 
fungujícího vnitřního trhu v oblasti 
finančních služeb. Kromě toho hlouběji a 
šířeji integrované finanční trhy nabízejí 
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přispívají ke zlepšení schopnosti ekonomik 
absorbovat šoky. 

lepší možnosti financování a diverzifikace 
rizika, čímž přispívají ke zlepšení 
schopnosti ekonomik absorbovat šoky. 

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Evropský systém finančního dohledu
(ESFS) by měl představovat integrovanou 
síť vnitrostátních a evropských orgánů 
dohledu, která ponechá běžný každodenní 
dohled nad finančními institucemi 
příslušným vnitrostátním orgánům 
členských států a hlavní úlohu při dohledu 
nad skupinami působícími přes hranice 
svěří kolegiím orgánů dohledu. Kromě 
toho by mělo být dosaženo lepší 
harmonizace a důsledného a jednotného 
uplatňování pravidel a norem pro finanční 
instituce a trhy v celé Evropě. Měl by být 
zřízen Evropský orgán pro dohled nad 
bankovnictvím, společně s Evropským 
orgánem pro dohled nad pojišťovnictvím a 
zaměstnaneckým penzijním pojištěním a 
Evropským orgánem pro dohled nad 
cennými papíry a trhy, a jejich Smíšený 
výbor. Evropský systém finančního 
dohledu završuje jako evropský orgán 
dohledu na makroúrovni Evropský výbor 
pro systémová rizika. Bankovní orgán se 
bude vyvíjet v souladu s uznávanými 
osvědčenými postupy na evropské i 
světové úrovni. Jedním ze způsobů, jak 
obohatit takový přístup, by mohlo být 
vytvoření nové úrovně přímého dohledu 
vykonávaného bankovním orgánem. Aby 
se zabránilo narušení na mezinárodní 
úrovni a aby se upevnil Evropský systém 
finančního dohledu, zavedení přímého 
dohledu by se mělo pečlivě posoudit a 
zvážit, s cílem vytvořit přidanou hodnotu 
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u dohledu nad velkými finančními 
institucemi, z nichž většina je ve své 
podstatě nadnárodní a působí v celé EU. 
Týká se to především velkých finančních 
institucí, jejichž velkoobchodní 
bankovnictví nebo jiné činnosti by mohly 
představovat systémové riziko pro vnitřní 
trh, a systémových finančních institucí, 
které jsou definované a identifikované na 
mezinárodní úrovni. Tímto tématem se 
bude důkladněji zabývat první přezkum 
stávajícího nařízení, jak je to uvedeno 
v článku 66, který by se měl uskutečnit 
nejpozději do tří let od vstupu nařízení 
v platnost.

Or. en

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Evropský systém finančního dohledu 
by měl představovat síť vnitrostátních 
orgánů dohledu a orgánů dohledu na 
úrovni EU, která ponechá každodenní 
dohled nad finančními institucemi, které 
nemají celoevropský rozměr, na 
vnitrostátní úrovni. Kolegia orgánů 
dohledu budou vykonávat dohled nad 
institucemi, které poskytují přeshraniční 
služby, avšak nemají celoevropský rozměr. 
Bankovní orgán postupně převezme 
dohled nad institucemi s celoevropským 
rozměrem. Kromě toho by mělo být 
dosaženo lepší harmonizace a jednotného 
uplatňování pravidel pro finanční instituce 
a trhy v celém Společenství. Měl by být 
zřízen Evropský orgán pro bankovnictví, 
společně s Evropským orgánem dohledu
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(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a Evropským orgánem dohledu
(cenné papíry a trhy) a také Evropskými 
orgány dohledu (Smíšený výbor). Součástí 
Evropského systému finančního dohledu 
bude Evropský výbor pro systémová 
rizika.

Or. en

Odůvodnění

Lepší výklad textu.

Pozměňovací návrh 178
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropský orgán pro bankovnictví 
(„bankovní orgán“) by se měl zasazovat 
o zlepšení fungování vnitřního trhu, mimo 
jiné především zajištěním vysoké, účinné a 
jednotné úrovně regulace a dohledu 
s ohledem na různé zájmy všech členských 
států, o ochranu vkladatelů a investorů,
o zajištění integrity, účinnosti a správného
fungování finančních trhů, o zachování 
stability finančního systému a o posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní 
úrovni, a to ve prospěch hospodářství jako 
celku, včetně finančních institucí a dalších 
zúčastněných stran, spotřebitelů a 
zaměstnanců. Aby mohl bankovní orgán 
plnit své cíle, je nutné a vhodné, aby byl 
vytvořen jako orgán Společenství s právní 
subjektivitou, který by disponoval právní, 
administrativní a finanční autonomií.

(9) Bankovní orgán by měl podporovat 
finanční udržitelnost a silný evropský 
finanční trh s cílem lepšího fungování a 
konkurenceschopnosti vnitřního trhu na 
základě finančního začlenění a dosažení 
rovných podmínek pro všechny, 
k předcházení a korekci systémových a 
přeshraničních rizik, a včetně především 
vysoké, účinné, jednotné a evropské 
úrovně regulace a dohledu na evropské 
úrovni s ohledem na různé zájmy všech 
členských států; předcházet regulační 
arbitráži a zaručovat rovné podmínky pro 
všechny; chránit vkladatele a investory a 
další zúčastněné strany a rovněž veřejné 
finance; zajišťovat integritu, účinnost, 
transparentnost a správné fungování 
finančních trhů a jeho udržitelnou 
interakci s reálnou ekonomikou, snižovat 
procykličnost financí a zachovávat
stabilitu finančního systému, posilovat 
bezproblémové provádění měnové politiky 
trhu a zajišťovat sledovatelnost úvěru pro 
dosažení cílů UEM a posilovat koordinaci
dohledu na mezinárodní úrovni, a to ve 
prospěch hospodářství jako celku, včetně 
finančních institucí a dalších zúčastněných 
stran, spotřebitelů a zaměstnanců. Mezi 
jeho úkoly rovněž patří podpora integrace 
a sbližování dohledu směrem 
k osvědčeným postupům a poskytování 
poradenství orgánům EU v oblasti 
regulace bankovnictví, plateb a 
elektronických peněz a dohledu nad nimi, 
jakož i související otázky řízení 
společností, auditů a finančního 
výkaznictví. Aby mohl bankovní orgán 
plnit své cíle, je nutné a vhodné, aby byl 
vytvořen jako evropský orgán s právní 
subjektivitou, který by disponoval právní, 
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administrativní a finanční autonomií.

Or. en

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropský orgán pro bankovnictví 
(„bankovní orgán“) by se měl zasazovat 
o zlepšení fungování vnitřního trhu, mimo 
jiné především zajištěním vysoké, účinné a 
jednotné úrovně regulace a dohledu 
s ohledem na různé zájmy všech členských 
států, o ochranu vkladatelů a investorů, 
o zajištění integrity, účinnosti a správného 
fungování finančních trhů, o zachování 
stability finančního systému a o posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, 
a to ve prospěch hospodářství jako celku, 
včetně finančních institucí a dalších 
zúčastněných stran, spotřebitelů a 
zaměstnanců. Aby mohl bankovní orgán 
plnit své cíle, je nutné a vhodné, aby byl 
vytvořen jako orgán Společenství s právní 
subjektivitou, který by disponoval právní, 
administrativní a finanční autonomií.

(9) Evropský orgán pro bankovnictví 
(„bankovní orgán“) by se měl zasazovat 
o zlepšení fungování vnitřního trhu, mimo 
jiné především zajištěním vysoké, účinné a 
jednotné úrovně regulace a dohledu 
s ohledem na různé zájmy všech členských 
států s cílem předcházet regulační 
arbitráži a zaručovat rovné podmínky pro 
všechny, o ochranu vkladatelů a investorů, 
o zajištění integrity, účinnosti a správného 
fungování finančních trhů, o zachování 
stability finančního systému a o posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, 
a to ve prospěch hospodářství jako celku, 
přičemž zohlední potřebu zintenzívnit 
hospodářskou soutěž a inovace v rámci 
vnitřního trhu a dosahovat celosvětové 
konkurenceschopnosti, včetně finančních 
institucí a dalších zúčastněných stran, 
spotřebitelů a zaměstnanců. Mezi jeho 
úkoly rovněž patří podpora sbližování 
dohledu a poskytování poradenství 
orgánům EU v oblasti regulace 
bankovnictví, plateb a elektronických 
peněz a dohledu nad nimi, jakož i 
související otázky řízení společností, 
auditů a finančního výkaznictví. Aby 
mohl bankovní orgán plnit své cíle, je 
nutné a vhodné, aby byl vytvořen jako 
orgán Společenství s právní subjektivitou, 
který by disponoval právní, administrativní 
a finanční autonomií.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje, že je třeba zintenzívnit hospodářskou soutěž a inovace, jak je 
uvedeno ve Skinnerově zprávě.

Pozměňovací návrh 181
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropský orgán pro bankovnictví 
(„bankovní orgán“) by se měl zasazovat 
o zlepšení fungování vnitřního trhu, mimo 
jiné především zajištěním vysoké, účinné a 
jednotné úrovně regulace a dohledu 
s ohledem na různé zájmy všech členských 
států, o ochranu vkladatelů a investorů, 
o zajištění integrity, účinnosti a správného 
fungování finančních trhů, o zachování 
stability finančního systému a o posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, 
a to ve prospěch hospodářství jako celku, 
včetně finančních institucí a dalších 
zúčastněných stran, spotřebitelů a 
zaměstnanců. Aby mohl bankovní orgán 
plnit své cíle, je nutné a vhodné, aby byl 
vytvořen jako orgán Společenství s právní 
subjektivitou, který by disponoval právní, 
administrativní a finanční autonomií.

(9) Evropský orgán pro bankovnictví 
(„bankovní orgán“) by se měl zasazovat 
o zlepšení fungování vnitřního trhu, mimo 
jiné především zajištěním vysoké, účinné a 
jednotné úrovně regulace a dohledu 
s ohledem na různé zájmy všech členských 
států a různou povahu bank, o ochranu 
vkladatelů a investorů, o zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, o zachování stability 
finančního systému a o posílení koordinace 
dohledu na mezinárodní úrovni, a to ve 
prospěch hospodářství jako celku, včetně 
finančních institucí a dalších zúčastněných 
stran, spotřebitelů a zaměstnanců. Aby 
mohl bankovní orgán plnit své cíle, je 
nutné a vhodné, aby byl vytvořen jako 
orgán Společenství s právní subjektivitou, 
který by disponoval právní, administrativní 
a finanční autonomií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Přísný bankovní dohled na úrovni 
EU musí zohledňovat všechny 
mezinárodně uznávané klíčové zásady 
dohledu. První zásada Klíčových zásad 
účinného bankovního dohledu, které 
přijal Basilejský výbor pro bankovní 
dohled, uvádí, že předpokladem účinného 
bankovního dohledu je, aby orgány 
dohledu měly „pravomoc k zajištění 
dodržování právních předpisů i otázek 
bezpečnosti a kvality“. Je proto nutné 
určit a jasně definovat hlavní obavy 
v oblasti bezpečnosti a kvality bankovního 
systému na úrovni EU, tedy systémové 
riziko (jakožto celosvětové riziko) a 
přeshraniční riziko (jakožto evropské 
riziko).

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Nařízení přebírá definici 
systémového rizika, kterou společně 
vypracovaly Mezinárodní měnový fond, 
Banka pro mezinárodní platby a Rada pro 
finanční stabilitu a která byla přijata dne 
28. října 2009 v rámci Zprávy pro 
ministry financí a guvernéry skupiny G20 
jako odpověď na žádost vedoucích 
představitelů skupiny G20, kterou 
přednesli v dubnu 2009. Zpráva definuje 
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systémové riziko jako „riziko narušení 
finančních služeb, které i) je způsobeno 
významným zhoršením celého finančního 
systému a ii) může mít závažné negativní 
důsledky pro reálnou ekonomiku. 
Podstatou definice je pojem negativních 
externalit plynoucích z narušení 
fungování či ze selhání finančních 
institucí, trhu nebo nástrojů. Určitý 
stupeň systémové důležitosti mohou mít 
potenciálně všechny typy finančních 
zprostředkovatelů, trhů a infrastruktury.“

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Definice přeshraničního rizika 
zahrnuje veškerá rizika způsobená 
ekonomickou nerovnováhou nebo 
nedostatky ve finanční oblasti v celé 
Evropské unii nebo jejích částech, jež 
mohou mít výrazné negativní důsledky pro 
transakce mezi hospodářskými subjekty ze 
dvou nebo více členských států, pro 
fungování vnitřního trhu nebo pro veřejné 
finance EU nebo jejích členských států. 
Určitý stupeň systémové důležitosti mohou 
mít potenciálně všechny druhy 
hospodářských a finančních rizik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vzhledem k povaze směrnice 
2005/60/ES, která je horizontální, se toto 
nařízení nedotýká platného 
institucionálního rámce v členských 
státech, co se týče boje proti praní 
špinavých peněz a boje proti financování 
terorismu. Při přijímání kroků v kontextu 
směrnice 2005/60/ES vezme bankovní 
orgán v potaz platný rámec a případnou 
spolupráci s dalšími příslušnými orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je žádoucí, aby bankovní orgán 
podporoval jednotný přístup v oblasti 
pojištění vkladů s cílem zajistit stejné 
podmínky a rovnoprávný přístup ke 
vkladatelům v rámci celého Společenství. 
Jelikož jsou systémy pojištění vkladů 
v členských státech místo regulačního 
dohledu spíše předmětem správní kontroly, 
měl by být bankovní orgán schopen 
uplatňovat své pravomoci podle tohoto 
nařízení ve vztahu k samotnému systému 
pojištění vkladů a jeho poskytovateli.

(13) Je žádoucí, aby bankovní orgán 
podporoval jednotný přístup v oblasti 
pojištění vkladů s cílem zajistit stejné 
podmínky a rovnoprávný přístup ke 
vkladatelům v rámci celého Společenství. 
Jelikož jsou systémy pojištění vkladů 
v členských státech místo regulačního 
dohledu spíše předmětem správní kontroly, 
měl by být bankovní orgán schopen 
uplatňovat své pravomoci podle tohoto 
nařízení ve vztahu k samotnému systému 
pojištění vkladů a jeho poskytovateli. 
Úloha bankovního orgánu bude 
přezkoumána po zřízení Evropského 
fondu pojištění vkladů. 

Or. en
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Odůvodnění

Poté, co bude zřízen Evropský fond pojištění vkladů, by měla být znovu posouzena úloha 
bankovního orgánu v oblasti pojištění vkladů.

Pozměňovací návrh 187
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pro dosažení cílů bankovního 
orgánu a zajištění soudržného a účinného 
dohledu na evropské úrovni by orgány 
členských států, pokud jsou příslušnými 
orgány a členy bankovního orgánu, měly 
být vybaveny řadou pravomocí přijímat 
opatření dohledu k předcházení a korekci, 
a zároveň podporovat společný, 
koordinovaný a jednotný postup. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
přiměřeně a zahrnovat oprávnění 
poptávat a mít dostatečné informace; 
stanovovat požadavky na předkládání 
zpráv a zveřejňování informací; provádět 
kontroly na místě; přijímat obezřetnostní 
opatření (mimo jiné v případě střetu 
zájmů, řádné správy, likvidity, rezerv, 
dividend a politik odměňování); oddělit či 
nezahrnovat činnosti retailového 
bankovnictví ve vztahu k obchodování a 
jiným neveřejným službám, bylo-li na 
základě jednotných kritérií vyhodnoceno 
významné riziko; omezit nebo dočasně 
zakázat některé produkty nebo typy 
transakcí, které by mohly přímo nebo 
nepřímo způsobit nadměrnou nestabilitu 
trhů nebo způsobovat narušení; nařídit na 
základě jednotných kritérií finančním 
institucím, aby vykonávaly svou činnost 
prostřednictvím dceřiné společnosti; 
stanovovat odrazující pokuty; odebrat 
oprávnění manažerům a ředitelům; 
odvolávat vedení a členy správní rady; 
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dočasně intervenovat ve finančních 
institucích; odejmout výhody omezení 
odpovědnosti významným akcionářům 
finančních institucí, pokud jsou 
v případech jako nedostatečná 
transparentnost, riskantní půjčky nebo 
výpůjčky či závažné a soustavné 
porušování povinností pasivní při ochraně 
korporátních zájmů; rozšířit finanční 
odpovědnosti těch, kdo se podíleli na 
závažných porušeních; opatrovat případně 
prohlášení na zajištění integrity a 
odpovědnosti; požadovat havarijní plány; 
rušit licence a odebírat průkazy; a 
dohadovat protokoly pro vyslovení 
společné a účinné reakce.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Jednotný kodex je důležitý pro 
zajištění důsledné harmonizace a 
jednotného uplatňování legislativy, 
předpisů a norem v oblasti finančních 
služeb. Normy regulace a dohledu, které 
vytvoří jednotný kodex, musí zabránit 
regulační arbitráži a rovněž zajistit rovné 
podmínky na trhu a odpovídající ochranu 
vkladatelů, investorů a spotřebitelů v celé 
Evropě. Jednotný kodex podrobně vymezí 
definice, upřesní společné prvky 
požadavků na předkládání zpráv a 
zveřejňování informací a stanoví vše, co je 
nutné k zajištění účinných postupů 
spolupráce, včetně posuzování rizik 
v oblasti dohledu a sdílení informací, 
které požadují evropské právní předpisy. 
Při rozvoji stávajícího nařízení vymezí 
jednotný kodex příslušné normy regulace 
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a dohledu, jak se vypořádat s včasnými 
varováními a doporučeními ESRB a pro 
řešení přeshraničních rizik, na která 
upozornil bankovní orgán nebo evropské 
orgány, pokud se týkají celé Evropské 
unie nebo její podstatné části. Dále 
jednotný kodex vymezí příslušné normy 
regulace a dohledu, pokud jde 
o požadavky na předkládání zpráv a 
zveřejňování informací, požadavky 
týkající se obezřetnostního dohledu pro 
významné společnosti, které ve velké míře 
využívají pákového efektu, a investiční 
prostředky vykonávající svou činnost 
v celé EU, a to s cílem předcházet 
systémovým rizikům a korigovat 
přeshraniční rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
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 byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a 
spotřebitelů v celé Evropě. V oblastech 
vymezených právem Společenství je 
vhodné a smysluplné pověřit bankovní 
orgán, jako subjekt s vysoce 
specializovanými odbornými znalostmi, 
vypracováním návrhů technických norem, 
jejichž součástí nejsou politická 
rozhodnutí. Komise by měla schválit tyto 
návrhy technických norem v souladu 
s právem Společenství, aby jim dala 
závaznou právní účinnost. Je třeba, aby 
návrhy technických norem byly přijímány 

(14) Komise by měla schválit tyto návrhy 
technických norem v souladu s právem 
Společenství, aby jim dala závaznou právní 
účinnost. Může rozhodnout, že je částečně 
či zcela zamítne, 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 jejich schválení, 
částečném schválení či zamítnutí 
stanovena lhůta. Procesem přípravy 
technických norem dle tohoto nařízení 
nejsou dotčeny pravomoci Komise 
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Komisí. Byly by totiž pozměněny, pokud 
by například nebyly v souladu s právem 
Společenství, neodpovídaly zásadě 
proporcionality nebo by odporovaly 
základním zásadám vnitřního trhu 
finančních služeb odrážejícím se v acquis 
Společenství pro oblast finančních služeb. 
Pro zajištění bezproblémového a 
urychleného procesu přijímání těchto 
norem by měla být pro rozhodnutí Komise 
o jejich schválení stanovena lhůta.

přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy. 
Záležitosti, kterými se technické normy 
zabývají, nesouvisejí s politickými 
rozhodnutími a jejich obsah je omezen 
akty Unie na 1. úrovni. Příprava návrhů 
norem bankovním orgánem zajistí 
stoprocentní využití specializovaných 
odborných znalostí vnitrostátních orgánů 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla mít pravomoc pozměňovat technické normy. Tyto normy jsou technické 
povahy, a proto by je měli vytvářet pouze techničtí odborníci v rámci evropského orgánu 
dohledu. Jestliže jsou z právních důvodů nebo z důvodů jednotného trhu normy nepřiměřené, 
Komise je může zcela nebo zčásti zamítnout.

Pozměňovací návrh 190
Antolín Sánchez Presedo

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 byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a 
spotřebitelů v celé Evropě. V oblastech 
vymezených právem Společenství je 
vhodné a smysluplné pověřit bankovní 
orgán, jako subjekt s vysoce 
specializovanými odbornými znalostmi, 
vypracováním návrhů technických norem, 
jejichž součástí nejsou politická 
rozhodnutí. Komise by měla schválit tyto 
návrhy technických norem v souladu 
s právem Společenství, aby jim dala 
závaznou právní účinnost. Je třeba, aby 

(14) Na 2. úrovni Lamfalussyho nařízení 
(v oblastech vymezených evropským 
právem nebo na žádost Komise) a na 
3. úrovni Lamfalussyho opatření v oblasti 
dohledu (na základě vlastního podnětu) je 
vhodné a smysluplné pověřit bankovní 
orgán, jako subjekt s vysoce 
specializovanými odbornými znalostmi, 
vypracováním návrhů technických norem, 
jejichž součástí nejsou politická rozhodnutí
a které musí dodržovat zásadu 
proporcionality. Návrhy technických 
norem, které má Komise přijmout jako 
normy regulace, mohou být Komisí 
pozměněny. V případě norem dohledu 
Komise tyto návrhy technických norem, 
pokud jsou v souladu s evropskými 
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návrhy technických norem byly přijímány 
Komisí. Byly by totiž pozměněny, pokud 
by například nebyly v souladu s právem 
Společenství, neodpovídaly zásadě 
proporcionality nebo by odporovaly 
základním zásadám vnitřního trhu 
finančních služeb odrážejícím se v acquis 
Společenství pro oblast finančních služeb.
Pro zajištění bezproblémového a 
urychleného procesu přijímání těchto 
norem by měla být pro rozhodnutí Komise 
o jejich schválení stanovena lhůta.

právními předpisy, schválí, aby jim dala 
závaznou právní účinnost. Komise je 
oprávněna jako akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
přijímat normy regulace v oblasti 
finančních služeb. Normy dohledu by 
měly být schvalovány jako prováděcí akty 
postupem podle článku 291 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by mohla být jak
pro rozhodnutí Komise o jejich přijetí, tak 
pro rozhodnutí o jejich schválení 
stanovena lhůta.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 
smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství, 
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Byly by totiž 
pozměněny, pokud by například nebyly 
v souladu s právem Společenství, 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 
smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Při 
navrhování technických norem se 
bankovní orgán bude řídit zásadou 
proporcionality a zohlední různou 
strukturu a odlišné rizikové profily 
finančních institucí. Orgány usilují v prvé 
řadě o to, aby zajistily, aby nebyla 
zbytečně zatěžována demokraticky řízená 
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neodpovídaly zásadě proporcionality nebo 
by odporovaly základním zásadám 
vnitřního trhu finančních služeb 
odrážejícím se v acquis Společenství pro 
oblast finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o jejich schválení 
stanovena lhůta.

družstva, která hrají významnou úlohu 
v boji proti sociálnímu vyloučení na 
úrovni místních společenství. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství, 
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Byly by totiž 
pozměněny, pokud by například nebyly 
v souladu s právem Společenství, 
neodpovídaly zásadě proporcionality nebo 
by odporovaly základním zásadám 
vnitřního trhu finančních služeb 
odrážejícím se v acquis Společenství pro 
oblast finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o jejich schválení 
stanovena lhůta.

Or. en

Odůvodnění

Evropský bankovní orgán musí zohlednit různé obchodní modely v odvětví finančních služeb. 
U stejných druhů finančních institucí by se technické normy mezi jednotlivými členskými státy 
neměly lišit, musí však umožnit určitou míru pružnosti, aby tak byla uznávána existence 
demokraticky řízených družstev, jejichž obchodní modely jsou k riziku náchylné jen málo a 
které hrají významnou úlohu v boji proti sociálnímu vyloučení v místních společenstvích.

Pozměňovací návrh 192
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 byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 
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smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství, 
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Byly by totiž 
pozměněny, pokud by například nebyly 
v souladu s právem Společenství, 
neodpovídaly zásadě proporcionality nebo 
by odporovaly základním zásadám 
vnitřního trhu finančních služeb 
odrážejícím se v acquis Společenství pro 
oblast finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o jejich schválení 
stanovena lhůta.

smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Je tedy 
žádoucí, aby tyto normy nebyly v rozporu 
s právními předpisy jakéhokoli členského 
státu vzhledem k tomu, že z těchto 
právních předpisů je existence politických 
rozhodnutí zřejmá. Komise by měla 
schválit tyto návrhy technických norem 
v souladu s právem Společenství, aby jim 
dala závaznou právní účinnost. Je třeba, 
aby návrhy technických norem byly 
přijímány nebo zamítány Komisí podle 
jasných a transparentních zásad. Byly by 
totiž zamítnuty, pokud by například nebyly 
v souladu s právem Společenství, 
neodpovídaly zásadě proporcionality nebo 
by odporovaly základním zásadám 
vnitřního trhu finančních služeb 
odrážejícím se v acquis Společenství pro 
oblast finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o jejich schválení 
stanovena lhůta.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Olle Schmidt

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 byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 
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smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství,
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Byly by totiž 
pozměněny, pokud by například nebyly 
v souladu s právem Společenství, 
neodpovídaly zásadě proporcionality nebo 
by odporovaly základním zásadám 
vnitřního trhu finančních služeb 
odrážejícím se v acquis Společenství pro 
oblast finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o jejich schválení 
stanovena lhůta.

smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství, 
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Obecně by neměly být 
Komisí pozměněny s výjimkou 
mimořádných situací – 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. Komise by 
neměla měnit obsah technických norem 
připravených bankovním orgánem bez 
předchozí koordinace s ním. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o jejich schválení 
stanovena lhůta.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být motivována k tomu, aby využívala pravomoc pozměňovat technické normy 
podle článku 7 jen v nejkrajnějších případech. Kdyby tomu tak nebylo, mohla by být oslabena 
autorita evropských orgánů dohledu a vnášelo by to právní nejistotu mezi finanční instituce.

Pozměňovací návrh 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
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rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 
smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství, 
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Byly by totiž 
pozměněny, pokud by například nebyly 
v souladu s právem Společenství, 
neodpovídaly zásadě proporcionality nebo 
by odporovaly základním zásadám 
vnitřního trhu finančních služeb 
odrážejícím se v acquis Společenství pro 
oblast finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o jejich schválení 
stanovena lhůta.

rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 
smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství, 
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Neměly by totiž být 
Komisí pozměněny. Komise by měla 
návrhy technických norem zamítnout, 
pouze pokud by 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 jejich schválení stanovena lhůta.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila nezávislost bankovního orgánu a respektovala jeho odbornost, Komise by 
neměla mít pravomoc pozměňovat technické normy navržené orgánem. Komise by měla mít 
pouze právo provádět kontrolu návrhů technických norem, a to tím, že je může na základě 
jasných a transparentních zásad schválit, nebo zamítnout.

Pozměňovací návrh 195
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
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norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 
smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství, 
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Byly by totiž 
pozměněny, pokud by například nebyly 
v souladu s právem Společenství,
neodpovídaly zásadě proporcionality nebo 
by odporovaly základním zásadám 
vnitřního trhu finančních služeb 
odrážejícím se v acquis Společenství pro 
oblast finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o jejich schválení 
stanovena lhůta.

norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 
smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství, 
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Neměly by totiž být 
Komisí pozměněny. Komise by měla 
návrhy technických norem zamítnout, 
pouze pokud by 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 jejich schválení stanovena lhůta.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila nezávislost bankovního orgánu a respektovala jeho odbornost, Komise by 
neměla mít pravomoc pozměňovat technické normy navržené orgánem. Komise by měla mít 
pouze právo provádět kontrolu návrhů technických norem, a to tím, že je může na základě 
jasných a transparentních zásad schválit, nebo zamítnout.
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Pozměňovací návrh 196
Antolín Sánchez Presedo

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 bankovním 
orgánem zajistí stoprocentní využití 
specializovaných odborných znalostí 
vnitrostátních orgánů dohledu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Olle Schmidt

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 bankovním 
orgánem zajistí stoprocentní využití 
specializovaných odborných znalostí 

(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 Evropské 
unie. Záležitosti, kterými se technické 
normy zabývají, by neměly zahrnovat 
politická rozhodnutí a jejich obsah by měl 
být striktně omezen akty Evropské unie na 
1. úrovni. Technické normy by měly být 
přiměřené a měly by zohledňovat 
rozdílnou velikost a složitost finančních 
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vnitrostátních orgánů dohledu. institucí. Tam, kde jsou předpokládána či 
již existují opatření 2. úrovně, měly by tyto 
technické normy daná opatření 2. úrovně 
respektovat a pouze určit podmínky 
uplatňování takových opatření. Příprava 
návrhů norem bankovním orgánem zajistí 
stoprocentní využití specializovaných 
odborných znalostí vnitrostátních orgánů 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se do navrhování norem podle článku 7 nevnášela právní nejistota a tyto 
normy se využívaly jen tam, kde je to nejvhodnější, tedy spíše v technických oblastech než 
těch, které zahrnují politická rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 198
Othmar Karas

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 bankovním 
orgánem zajistí stoprocentní využití 
specializovaných odborných znalostí 
vnitrostátních orgánů dohledu.

(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. 
Zatímco technické normy vytvořené podle 
těchto podmínek berou v potaz instituce, 
které působí pouze na místní úrovni a 
nemají celoevropský rozměr, souhrnný 
dopad dotčených technických norem na 
celé odvětví bude posouzen v každém 
případě. Příprava návrhů norem 
bankovním orgánem zajistí stoprocentní 
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využití specializovaných odborných 
znalostí vnitrostátních orgánů dohledu.

Or. en

Odůvodnění

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Pozměňovací návrh 199
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) V oblastech, kterými se normy 
regulace a dohledu nezabývají, by měl mít 
bankovní orgán pravomoc vydávat 
nezávazné pokyny a doporučení pro 
uplatňování právních předpisů EU na 
podporu osvědčených postupů. Pro 
zajištění transparentnosti a zlepšení 
dodržování těchto pokynů a doporučení 
vnitrostátními orgány dohledu a 
finančními institucemi by měly mít 
vnitrostátní orgány povinnost uvést důvody 
v případě, že se pokyny a doporučeními 
neřídí, a finanční instituce by měly mít 
povinnost informovat, zda tyto pokyny a 
doporučení dodržely, při předkládání 
zpráv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Zajištění správného a úplného 
uplatňování práva Společenství je 
základním předpokladem pro dosažení 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, stability finančního 
systému a neutrálních podmínek pro 
konkurenci mezi finančními institucemi 
Společenství. Měl by být tedy vytvořen 
mechanismus, na jehož základě by 
bankovní orgán řešil případy nesprávného 
nebo nedostatečného uplatňování práva 
Společenství. Tento mechanismus by se 
měl uplatňovat v oblastech, ve kterých 
právní předpisy Společenství stanovují 

(17) Zajištění správného a úplného 
uplatňování práva Evropské unie je 
základním předpokladem pro dosažení 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, stability finančního 
systému a neutrálních podmínek pro 
konkurenci mezi finančními institucemi 
Společenství. Měl by být tedy vytvořen 
mechanismus, na jehož základě by 
bankovní orgán řešil případy 
neuplatňování nebo nesprávného 
uplatňování, které znamená porušení 
právních předpisů Evropské unie. Tento 
mechanismus by se měl uplatňovat 
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jednoznačné a nepodmíněné povinnosti. v oblastech, ve kterých právní předpisy 
Evropské unie stanovují jednoznačné a 
nepodmíněné povinnosti. Obecně by neměl 
být využíván v souvislosti s nesprávným 
provedením práva Evropské unie ve 
vnitrostátním právu.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné omezit užívání mechanismu podle článku 9 na uplatňování norem, které 
představuje porušení právních předpisů, nikoli na obecné užívání v rámci nesprávného 
provedení práva Evropské unie. Cílem je minimalizovat nejistotu účastníků finančního trhu, 
kteří potřebují mít jistotu ohledně použití postupu dle článku 9 pro dosažení rovných 
podmínek na trhu po celé EU.

Pozměňovací návrh 202
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Zajištění správného a úplného 
uplatňování práva Společenství je 
základním předpokladem pro dosažení 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, stability finančního 
systému a neutrálních podmínek pro 
konkurenci mezi finančními institucemi 
Společenství. Měl by být tedy vytvořen 
mechanismus, na jehož základě by 
bankovní orgán řešil případy nesprávného 
nebo nedostatečného uplatňování práva 
Společenství. Tento mechanismus by se 
měl uplatňovat v oblastech, ve kterých 
právní předpisy Společenství stanovují 
jednoznačné a nepodmíněné povinnosti. 

(17) Zajištění správného a úplného 
uplatňování evropského práva je 
základním předpokladem pro dosažení 
integrity, transparentnosti, účinnosti a 
správného fungování finančních trhů, 
stability finančního systému a neutrálních 
podmínek pro konkurenci mezi finančními 
institucemi EU. Měl by být tedy vytvořen 
mechanismus, na jehož základě by 
bankovní orgán řešil případy nesprávného 
nebo nedostatečného uplatňování 
evropského práva. Tento mechanismus by 
se měl uplatňovat v oblastech, ve kterých 
evropské právní předpisy stanovují 
jednoznačné a nepodmíněné povinnosti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Jestliže vnitrostátní orgán doporučení 
nesplní, měla by mít Komise pravomoc 
adresovat dotčenému vnitrostátnímu 
orgánu dohledu oficiální stanovisko, aby 
zajistil dodržování práva Evropské unie, 
přičemž toto rozhodnutí by mělo mít 
přímou právní účinnost, na kterou se lze 
odvolávat u vnitrostátních soudů a orgánů 
a kterou lze vymáhat podle článku 258
Smlouvy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pro vyřešení výjimečných případů 
trvalé nečinnosti příslušného 
vnitrostátního orgánu by měl být 
bankovní orgán oprávněn jako poslední 
východisko přijímat rozhodnutí určená 
jednotlivým finančním institucím. Toto 
oprávnění by mělo být omezeno na 
výjimečné situace, kdy příslušný orgán 
neplní jemu určené rozhodnutí a kdy se 
právo Společenství přímo vztahuje na 
finanční instituce prostřednictvím 
současných nebo budoucích nařízení EU.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute..

Pozměňovací návrh 205
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. Bankovní orgán 
by tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 
úroveň uvážlivosti, měla by být tato 
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Společenství přímo se vztahujících na 
finanční instituce rozhodnutí přímo 
určená finančním institucím s cílem 
omezit dopady krize a obnovit důvěru na 
trzích. 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Carl Haglund

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. Bankovní orgán by
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 
úroveň uvážlivosti, měla by být tato 
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Společenství přímo se vztahujících na 
finanční instituce rozhodnutí přímo 
určená finančním institucím s cílem 
omezit dopady krize a obnovit důvěru na 
trzích. 

(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. Rada by měla 
mít, po konzultaci s ESRB a případně 
evropskými orgány dohledu, pravomoc 
určení mimořádné situace. Pokud se 
mimořádná situace týká obecně trhu, měl 
by bankovní orgán mít možnost požadovat 
po vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace Aby se zajistila účinná 
odezva na mimořádnou situaci v případě 
nečinnosti příslušných vnitrostátních 
orgánů dohledu, měl by mít bankovní 
orgán pravomoc přijímat jako poslední 
východisko a na základě jasného mandátu 
Rady v oblastech práva Společenství přímo 
se vztahujících na finanční trh s cílem 
omezit dopady krize a obnovit důvěru na 
trzích. 

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné svěřit Evropskému bankovnímu orgánu pravomoc ukládat rozhodnutí přímo se 
vztahující na příslušné vnitrostátní orgány a jednotlivé banky. V případech, kdy se 
mimořádná situace dotýká trhu v obecnějším smyslu, měl by EBA mít možnost vydat opatření, 
která by bylo možné přímo uplatnit na vnitrostátní orgány. To by však nemělo být založeno na 
mandátu Rady.
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Pozměňovací návrh 207
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. Bankovní orgán by 
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 
úroveň uvážlivosti, měla by být tato 
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Společenství přímo se vztahujících na 
finanční instituce rozhodnutí přímo 
určená finančním institucím s cílem 
omezit dopady krize a obnovit důvěru na 
trzích.

(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. Bankovní orgán 
by tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. S ohledem na citlivost 
této otázky a skutečnost, že pravomoc 
určení mimořádné situace vyžaduje 
značnou úroveň uvážlivosti, měla by být 
tato pravomoc svěřena Radě, po příslušné 
konzultaci s Komisí, ESRB a případně 
evropskými orgány dohledu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Olle Schmidt

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 

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

na úrovni Společenství. Bankovní orgán by 
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. Pravomoc určení 
mimořádné situace by měla být svěřena 
Radě, po příslušné konzultaci s Komisí, 
ESRB a případně evropskými orgány 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější, aby pravomoc vyhlásit krizovou situaci nespočívala v rukou Evropské komise, 
a to vzhledem k dopadům na členské státy a úloze ESRB v oblasti systémového rizika. Není 
ani vhodné, aby evropské orgány dohledu přijímaly závazná rozhodnutí týkající se 
jednotlivých institucí.

Pozměňovací návrh 209
Vicky Ford

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. Bankovní orgán by 
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému v Unii vyžaduje 
urychlenou a společnou odezvu na úrovni 
Unie. Bankovní orgán 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 
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úroveň uvážlivosti, měla by být tato 
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Společenství přímo se vztahujících na 
finanční instituce rozhodnutí přímo určená 
finančním institucím s cílem omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích. 

tato pravomoc svěřena Radě. Aby se 
zajistila účinná odezva na mimořádnou 
situaci v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Unie přímo se vztahujících na finanční 
instituce rozhodnutí přímo určená 
finančním institucím s cílem omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích. 

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Antolín Sánchez Presedo

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. Bankovní orgán by 
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 
úroveň uvážlivosti, měla by být tato 
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Společenství přímo se vztahujících na 
finanční instituce rozhodnutí přímo určená 
finančním institucím s cílem omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích. 

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému v Unii vyžaduje 
urychlenou a společnou odezvu na úrovni 
Unie. Bankovní orgán by tedy měl mít 
možnost požadovat po vnitrostátních 
orgánech dohledu přijetí konkrétních 
opatření pro nápravu mimořádné situace. 
Evropský výbor pro systémová rizika by 
měl určit, kdy se jedná o mimořádnou 
situaci; Komise nebo Rada mohou rovněž 
přijmout rozhodnutí k určení takové 
situace nebo jiných odůvodněných 
okolností, které vyžadují obdobnou 
posílenou institucionální odezvu. Aby se 
zajistila účinná odezva na mimořádnou 
situaci v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Unie přímo se vztahujících na finanční 
instituce rozhodnutí přímo určená 
finančním institucím s cílem omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 211
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. Bankovní orgán by 
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 
úroveň uvážlivosti, měla by být tato 
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Společenství přímo se vztahujících na 
finanční instituce rozhodnutí přímo určená 
finančním institucím s cílem omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích. 

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství 
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Bankovní orgán by 
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. Evropský výbor pro 
systémová rizika by měl určit, kdy se jedná 
o mimořádnou situaci. Komise by měla 
vyhlásit mimořádnou situaci na základě 
doporučení Evropského výboru pro 
systémová rizika. Aby se zajistila účinná 
odezva na mimořádnou situaci v případě 
nečinnosti příslušných vnitrostátních 
orgánů dohledu, měl by mít bankovní 
orgán pravomoc přijímat jako poslední 
východisko v oblastech práva Společenství 
přímo se vztahujících na finanční instituce 
rozhodnutí přímo určená finančním 
institucím s cílem omezit dopady krize a 
obnovit důvěru na trzích. 

Or. en
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Odůvodnění

ESRB je pro určení mimořádné situace tím nejpříhodnějším orgánem. Avšak vzhledem k tomu, 
že hodnocení toho, zda mimořádná situace nastala, vyžaduje velkou míru uvážlivosti, je podle 
norem zakotvených ve Smlouvě nezbytné, aby právním subjektem, který přijme konečné 
rozhodnutí, byla Komise.

Pozměňovací návrh 212
Leonardo Domenici

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. Bankovní orgán by 
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 
úroveň uvážlivosti, měla by být tato 
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Společenství přímo se vztahujících na 
finanční instituce rozhodnutí přímo určená 
finančním institucím s cílem omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích. 

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

Or. en
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Odůvodnění

Vytvoření jednotného trhu EU v oblasti finančních služeb vyžaduje v případě mimořádných 
situací koordinovanou akci, neboť krize v jednom členském státě se může rychle šířit přes 
hranice. Je proto nezbytné vybavit ESRB pravomocí určení mimořádné situace.

Vzhledem k tomu, že se jedná o technický orgán zřízený za účelem sledování a hodnocení 
potenciálních rizik pro finanční stabilitu, má ESRB k rozpoznání možných mimořádných 
situací všechny předpoklady.

Pozměňovací návrh 213
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) S ohledem na prohlášení o posílení 
finančního systému v návaznosti na 
vrcholnou schůzku vedoucích 
představitelů skupiny G20 v Londýně dne 
2. dubna 2009, které vyzývá „k vytvoření 
pokynů pro kolegia dohledu a na podporu 
zřizování a fungování kolegií dohledu a 
účasti v nich, včetně prostřednictvím 
trvalé identifikace systémově 
nejdůležitějších firem působících přes 
hranice“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Diogo Feio

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 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 

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

spory s přeshraničním prvkem mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány, včetně 
v rámci kolegií orgánů dohledu. Měla by 
být stanovena lhůta pro smírčí jednání, kdy 
by mohly příslušné vnitrostátní orgány 
dosáhnout dohody. Působnost bankovního 
orgánu by se měla rovněž vztahovat na 
spory ohledně postupu nebo obsahu 
činnosti nebo nečinnosti příslušného 
orgánu členského státu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Olle Schmidt

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 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 
spory mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány, včetně v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly příslušné 
vnitrostátní orgány dosáhnout dohody. 
Působnost bankovního orgánu by se měla 
vztahovat na spory ohledně procedurálních 
povinností při procesu spolupráce i na 
výklad a uplatňování práva Společenství 
v rozhodnutích v rámci dohledu. Musejí 
být přitom respektovány stávající 
mechanismy urovnávání sporů stanovené 

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

odvětvovými právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné, aby evropské orgány dohledu přijímaly závazná rozhodnutí, jež budou přímo 
použitelná na jednotlivé finanční instituce. Vzhledem k tomu, že za každodenní dohled nad 
finančními institucemi je odpovědný příslušný vnitrostátní orgán, je z právního hlediska 
vhodnější, aby ESA nutil vnitrostátní orgán, aby měnil postupy na trhu v návaznosti na 
rozhodnutí ve zprostředkování dle článku 11.

Pozměňovací návrh 216
Vicky Ford

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 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 
spory mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány, včetně v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly příslušné 
vnitrostátní orgány dosáhnout dohody. 
Působnost bankovního orgánu by se měla 
vztahovat na spory ohledně procedurálních 
povinností při procesu spolupráce i na 
výklad a uplatňování práva Společenství 
v rozhodnutích v rámci dohledu. Musejí 
být přitom respektovány stávající 
mechanismy urovnávání sporů stanovené 
odvětvovými právními předpisy. V případě 
nečinnosti dotčených vnitrostátních orgánů 

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

dohledu by měl mít bankovní orgán 
pravomoc přijímat jako poslední 
východisko rozhodnutí určená přímo 
finančním institucím, a to v oblastech 
práva Společenství, které se na tyto 
instituce přímo vztahují. V případech, kdy 
příslušné právní předpisy EU nechávají 
rozhodování na uvážení členských států, 
rozhodnutí učiněná bankovním orgánem 
nemohou nahrazovat výkon tohoto práva 
příslušející v souladu s právními předpisy 
Evropské unie členským státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
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 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 
spory mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány, včetně v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly příslušné 
vnitrostátní orgány dosáhnout dohody. 
Působnost bankovního orgánu by se měla 
vztahovat na spory ohledně 
procedurálních povinností při procesu 
spolupráce i na výklad a uplatňování 
práva Společenství v rozhodnutích v rámci 
dohledu. Musejí být přitom respektovány 
stávající mechanismy urovnávání sporů 
stanovené odvětvovými právními předpisy. 
V případě nečinnosti dotčených 
vnitrostátních orgánů dohledu by měl mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí určená 

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

tyto instituce přímo vztahují. 

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh je důsledkem pozměňovacího návrhu navrženého k čl. 11 
odst. 1, který upravuje rozsah „závazného zprostředkování“. Daný návrh nařízení uvádí 
pouze pravomoci Evropského bankovního orgánu poskytovat „závazné zprostředkování“ 
a rovněž postup. Rozsah „závazného zprostředkování“ však bude jednotlivě zakotven 
v odvětvových právních předpisech.

Pozměňovací návrh 218
Antolín Sánchez Presedo

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 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 
spory mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány, včetně v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly příslušné 
vnitrostátní orgány dosáhnout dohody. 
Působnost bankovního orgánu by se měla 
vztahovat na spory ohledně procedurálních 
povinností při procesu spolupráce i na 
výklad a uplatňování práva Společenství
v rozhodnutích v rámci dohledu. Musejí 
být přitom respektovány stávající 
mechanismy urovnávání sporů stanovené 
odvětvovými právními předpisy. V případě 
nečinnosti dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu by měl mít bankovní orgán 
pravomoc přijímat jako poslední 
východisko rozhodnutí určená přímo 
finančním institucím, a to v oblastech 
práva Společenství, které se na tyto 
instituce přímo vztahují. 

(22) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek příslušných orgánů v různých 
členských státech je zapotřebí, aby 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 
spory mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány, včetně v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly příslušné 
vnitrostátní orgány dosáhnout dohody. 
Působnost bankovního orgánu by se měla 
vztahovat na spory ohledně procedurálních 
povinností při procesu spolupráce i na 
výklad a uplatňování evropského práva 
v rozhodnutích v rámci dohledu; soulad 
s přijatými závaznými rozhodnutími 
nebrání tomu, aby příslušný orgán ve 
shodě s mezinárodními zásadami 
přeshraničního dohledu uplatňoval svou 
pravomoc v oblasti dodatečného 
obezřetnostního dohledu. Musejí být 
přitom respektovány stávající mechanismy 
urovnávání sporů stanovené odvětvovými 
právními předpisy. V případě nečinnosti 
dotčených vnitrostátních orgánů dohledu 
by měl mít bankovní orgán pravomoc 
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přijímat jako poslední východisko 
rozhodnutí určená přímo finančním 
institucím, a to v oblastech evropského 
práva, které se na tyto instituce přímo 
vztahují. 

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Leonardo Domenici

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 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 
spory mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány, včetně v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly příslušné 
vnitrostátní orgány dosáhnout dohody. 
Působnost bankovního orgánu by se měla 
vztahovat na spory ohledně procedurálních 
povinností při procesu spolupráce i na 
výklad a uplatňování práva Společenství
v rozhodnutích v rámci dohledu. Musejí 
být přitom respektovány stávající 
mechanismy urovnávání sporů stanovené 
odvětvovými právními předpisy. V případě 
nečinnosti dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu by měl mít bankovní orgán 
pravomoc přijímat jako poslední 
východisko rozhodnutí určená přímo 
finančním institucím, a to v oblastech 
práva Společenství, které se na tyto 
instituce přímo vztahují. 

(22) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek příslušných orgánů v různých 
členských státech je zapotřebí, aby 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 
spory mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány, včetně v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly příslušné 
vnitrostátní orgány dosáhnout dohody. 
Působnost bankovního orgánu 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. Musejí 
být přitom respektovány stávající 
mechanismy urovnávání sporů stanovené 
odvětvovými právními předpisy. V případě 
nečinnosti dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu by měl mít bankovní orgán 
pravomoc přijímat jako poslední 
východisko rozhodnutí určená přímo 
finančním institucím, a to v oblastech 
práva Evropské unie, které se na tyto 
instituce přímo vztahují. To platí i pro 
případy neshod v rámci kolegia orgánů 
dohledu.

Or. en
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Odůvodnění

V případě neshod mezi vnitrostátními orgány dohledu je zásah evropského bankovního 
orgánu nezbytný proto, aby zajistil právní jistotu pro finanční instituce.

Pozměňovací návrh 220
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Krize odkryla největší mezery ve 
stávajících přístupech v rámci dohledu 
nad přeshraničními finančními 
institucemi, zejména největšími a 
nejkomplexnějšími, jejichž úpadek může 
způsobit systémové škody. Tyto mezery 
vznikají v důsledku rozdílných oblastí 
činnosti finančních institucí na jedné 
straně a orgánů dohledu na straně druhé. 
Finanční instituce provádějí svou činnost 
v rámci trhu bez hranic, orgány dohledu 
každodenně ověřují, zda jejich pravomoci 
končí na hranicích příslušného státu. Pro 
řešení takové nevyrovnanosti je nezbytné 
posílit lepší sbližování a jednotnost 
dohledu a integraci v Evropské unii a na 
mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Krize odhalila chyby ve stávajících 
pravidlech dohledu nad finančními 
institucemi, jež vyvíjejí přeshraniční 
činnost. Existují tak dobré argumenty pro 
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posílení rámce EU pro lepší spolupráci a 
koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány dohledu, pokud jde 
o dohled nad institucemi, jež vyvíjejí 
přeshraniční činnost.

Or. de

Odůvodnění

Po té, co krize odhalila chyby ve stávajících pravidlech dohledu nad finančními institucemi, 
jež vyvíjejí přeshraniční činnost, je nezbytný evropský rámec, který by zajistil lepší koordinaci 
vnitrostátních orgánů dohledu.

Pozměňovací návrh 222
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Podle Turnerovy zprávy zveřejněné 
v březnu 2009 „současná pravidla 
jednotného trhu mohou přinést 
vkladatelům a daňovým poplatníkům 
nepřijatelná rizika“ a „stávající úprava 
kombinující práva na přeshraniční 
činnost bank (passporting) s dohledem 
domovského státu a čistě vnitrostátním 
pojištěním vkladů není vhodným 
základem pro budoucí nařízení a dohled 
nad evropskými komerčními bankami, 
jejichž činnost přesahuje hranice“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22c) Jak se také uvádí v Turnerově 
zprávě, „vhodnější úprava vyžaduje buď 
větší pravomoci pro jednotlivé státy, což by 
znamenalo méně otevřený jednotný trh, 
nebo vyšší míru evropské integrace“. 
Vhodná je zřejmě kombinace obou 
přístupů: míra, v níž je nutné více 
vnitrostátních pravomocí, bude záviset na 
tom, jak účinná mohou potenciálně být 
řešení, která představují větší zapojení 
Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22d) Řešení na evropské úrovni vyžaduje 
vytvoření nové institucionální struktury 
Evropské unie, nezávislého bankovního 
orgánu vybaveného právními 
pravomocemi, který bude tvořit normy a 
dohlížet na oblast přeshraničního 
dohledu, posílení kolegií dohledu v rámci 
dohledu nad přeshraničními institucemi a 
soudržné a větší posilování pravomocí 
dohledu na vnitrostátní úrovni a úrovni 
EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22e) Bankovní orgán by měl mít 
pravomoc připravovat normy dohledu pro 
prosazení jednotného uplatňování 
jednotného kodexu. Bankovní orgán by 
rovněž měl hrát klíčovou úlohu jako 
odvětvový koordinátor a konzultační 
orgán pro kolegia orgánů dohledu, aby 
mohl optimalizovat fungování procesu 
výměny informací a aby mohl podporovat 
sbližování a jednotnost mezi kolegii při 
uplatňování práva EU. Bankovní orgán 
by měl mít vůdčí koordinační úlohu při 
dohledu nad bankovními institucemi, jež 
jsou činné v Evropské unii. Bankovní 
orgán by měl také mít právně závaznou 
zprostředkovatelskou úlohu při řešení 
sporů mezi příslušnými orgány dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22f) Důležitou úlohu by při účinném, 
efektivním a jednotném dohledu nad 
přeshraničními finančními institucemi 
v EU měla hrát kolegia orgánů dohledu. 
Snaha o sbližování základních finančních 
nařízení postrádá smysl, budou-li i nadále 
postupy vykonávání dohledu roztříštěné. 
Jak se uvádí v Larosièrově zprávě, „je 
třeba vyvarovat se narušování 
hospodářské soutěže a regulační arbitráži 
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v důsledku odlišných postupů dohledu, 
jelikož mohou ohrozit finanční stabilitu, 
mimo jiné podporováním přesunu
finančních činností do zemí, v nichž je 
dohled laxní. Je třeba, aby byl systém 
dohledu vnímán jako spravedlivý a 
vyvážený.“

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Měl by být zřízen Evropský fond 
finanční ochrany (dále jen „fond“) na 
ochranu vkladatelů a institucí, jež se 
potýkají s problémy ohrožujícími finanční 
stabilitu evropského jednotného 
finančního trhu. Fond by měl být 
financován z příspěvků přeshraničních 
finančních institucí, z dluhopisů vydaných 
fondem nebo ve výjimečných případech 
z příspěvků dotčených členských států 
v souladu s kritérii, jež budou předem 
dohodnuta (revidované memorandum 
o porozumění). Příspěvky do fondu by 
měly nahradit příspěvky do vnitrostátních 
systémů pojištění vkladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Měl by byt zřízen Evropský fond 
pojištění vkladů na ochranu vkladatelů. 
Příspěvky do fondu by měly postupně 
nahradit příspěvky do vnitrostátních 
systémů pojištění vkladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Domnívá se, že k tomu, aby se 
skutečně dosáhlo nového evropského 
systému dohledu, je třeba řešit otázku 
sdílení zátěže. Z toho důvodu bude 
v budoucnosti důležitý Evropský fond pro 
řešení krize, aby ochránil stabilitu 
finančního trhu v dobách velkých 
problémů trhu. Naléhavě vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zvýšily své úsilí v této 
záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba učinit opatření v oblasti sdílení zátěže a řešit tak problémy přeshraničních institucí. 
Ke stabilizaci institucí by v případě mimořádných problémů trhu bylo možné použít Evropský 
fond pro řešení krize. Ten by však měl být zřetelně oddělen od jakéhokoli fondu pojištění 
vkladů, aby tak byly ochráněny úspory investorů.
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Pozměňovací návrh 230
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Zpráva, kterou Komise co nejdříve 
předloží Evropskému parlamentu a Radě, 
by měla analyzovat nezbytná opatření pro 
nový rámec EU pro řízení krizí 
v bankovním sektoru. Měla by především 
prozkoumat možnost vytvoření 
Evropského fondu finanční ochrany nebo 
harmonizovaných vnitrostátních fondů na 
ochranu vkladatelů a institucí 
vystavených problémům, jež by mohly 
ohrozit finanční stabilitu jednotného 
evropského finančního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Zpráva, kterou Komise co nejdříve 
předloží Evropskému parlamentu a Radě, 
by měla analyzovat, z hlediska 
procykličnosti, internalizaci nákladů 
v rámci finančního systému. Dále by měly 
být analyzovány všechny související 
otázky, jako jsou odpočty a vzájemné 
nároky; dynamické rezervy; určení 
příspěvků do systémů; rozsah dotčených 
produktů a vkladatelů; účinnost 
přeshraničních systémů pojištění vkladů a 
vztah systémů pojištění vkladů a 
alternativních prostředků pro vyplacení 
náhrad vkladatelům, například 
mechanismů pokrytí výplat 



AM\808174CS.doc 51/79 PE439.457v01-00

CS

v mimořádných situacích a Evropského 
fondu finanční ochrany. Členské státy by 
měly pro účely této zprávy shromažďovat 
odpovídající údaje a na žádost je 
poskytovat Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Úkolem bankovního orgánu bude 
zabezpečit vytvoření vnitrostátních 
systémů a fondů pojištění vkladů 
v dostatečné míře a tím zajistit, aby 
veškeré instituce s celoevropským 
rozměrem přispívaly k zajištění stability 
jednotného finančního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby byly vnitrostátní systémy pojištění vkladů dostatečně zkapitalizované, a
spotřebitelé a instituce byli tak ochráněni i z hlediska přeshraničních závazků.

Pozměňovací návrh 233
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. 

(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. 
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Nařízení by tedy mělo pro toto delegování 
stanovit jasný právní základ. Delegování 
úkolů znamená, že úkoly provádí jiný 
orgán dohledu místo odpovědného orgánu, 
zatímco odpovědnost za rozhodnutí 
v rámci dohledu zůstává orgánu, který úkol 
delegoval. Díky delegování povinností 
může jeden vnitrostátní orgán dohledu, tj. 
pověřený orgán, rozhodnout o určité 
záležitosti dohledu svým jménem místo 
jiného vnitrostátního orgánu dohledu. 
Delegování by se mělo řídit zásadou 
přidělování působnosti orgánu dohledu, 
který může v dané věci nejsnadněji 
přijmout potřebné opatření. Přerozdělení 
povinností může být vhodné například 
z důvodu úspor z rozsahu, jednotnosti při 
dohledu nad skupinami a optimálního 
využití odborných znalostí vnitrostátních 
orgánů dohledu. Příslušné právní předpisy 
Společenství mohou dále stanovit zásady 
přerozdělení povinností dle dohody. 
Bankovní orgán 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.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 234
Herbert Dorfmann

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 
přerozdělení povinností dle dohody. 
Bankovní orgán 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.

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

Or. it

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 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 
přerozdělení povinností dle dohody. 
Bankovní orgán by měl všemi možnými 
prostředky podporovat uzavírání dohod 
o delegování mezi vnitrostátními orgány 

(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
bankovního orgánu nebo jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu. Delegování 
by se mělo řídit zásadou přidělování 
působnosti orgánu dohledu, který může 
v dané věci nejsnadněji přijmout potřebné 
opatření. Přerozdělení povinností může být 
vhodné například z důvodu úspor 
z rozsahu, jednotnosti při dohledu nad 
skupinami a optimálního využití 
odborných znalostí vnitrostátních orgánů 
dohledu. Příslušné právní předpisy 
Společenství mohou dále stanovit zásady 
přerozdělení povinností dle dohody. 
Bankovní orgán by měl všemi možnými 
prostředky podporovat uzavírání dohod 
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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.

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

Odůvodnění

Bankovní orgán pověří dohledem nad institucemi s celoevropským rozměrem vnitrostátní 
orgány dohledu.

Pozměňovací návrh 236
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Bankovní orgán 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 bankovního 
orgánu by se měla především zaměřit na 
bezproblémový tok všech důležitých 
informací mezi příslušnými orgány.

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
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. Bankovní orgán 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 bankovní orgán 
koordinovat v rámci celého Společenství 
zátěžové testy, jejichž cílem je vyhodnotit 
odolnost finančních institucí 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. Bankovní orgán 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 bankovní orgán 
iniciovat a koordinovat v rámci celého 
Společenství zátěžové testy, jejichž cílem 
je vyhodnotit odolnost finančních institucí 
vůči nepříznivému tržnímu vývoji, přičemž 
zajistí co nejjednotnější metodiku 
provádění těchto testů na vnitrostátní 
úrovni. Aby měl dostatek informací pro 
výkon svých povinností, měl by bankovní 
orgán provádět ekonomický rozbor trhů a 
dopadu možného vývoje trhu na ně.

Or. en

Odůvodnění

Využívání ekonomického rozboru umožní evropskému orgánu dohledu činit informovanější 
rozhodnutí o dopadu svých opatření na širší trh a dopadu událostí na širším trhu na vlastní 
činnost. To je v souladu s osvědčenými postupy na úrovni členských států.
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Pozměňovací návrh 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
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. Bankovní orgán 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 bankovní orgán 
koordinovat v rámci celého Společenství 
zátěžové testy, jejichž cílem je vyhodnotit 
odolnost finančních institucí 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. Bankovní orgán 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 bankovní orgán 
koordinovat v rámci celého Společenství 
zátěžové testy, jejichž cílem je vyhodnotit 
odolnost finančních institucí vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji, přičemž 
zajistí co nejjednotnější metodiku 
provádění těchto testů na vnitrostátní 
úrovni. Aby měl dostatek informací pro 
výkon svých povinností, měl by bankovní 
orgán provádět ekonomický rozbor trhů a 
dopadu možného vývoje trhu na ně.

Or. en

Odůvodnění

Bankovní orgán by měl provádět ekonomický rozbor, aby měl dostatek informací pro výkon 
svých povinností, jak je uvedeno ve Skinnerově zprávě.
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Pozměňovací návrh 239
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem ke globalizaci finančních 
služeb a rostoucímu významu 
mezinárodních standardů by měl bankovní 
orgán 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 bankovní 
orgán zastupovat Evropskou unii 
v dialogu a spolupráci s orgány dohledu
mimo Unii. Příslušné vnitrostátní úřady 
mohou i nadále do takových fór přispívat 
co se týče vnitrostátních otázek a otázek 
souvisejících s jejich vlastními 
povinnostmi a pravomocemi podle práva 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem ke globalizaci finančních 
služeb a rostoucímu významu 
mezinárodních standardů by měl bankovní 
orgán 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 bankovní 
orgán 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 Společenství a na 
mezinárodních fórech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Bankovní orgán by měl působit jako 
nezávislý poradní orgán Evropského 
parlamentu, Rady a Komise v oblasti své 
působnosti. Měl by být schopen předložit 
stanovisko k obezřetnostnímu posuzování 
fúzí a nabývání účastí podle směrnice 
2006/48/ES ve znění směrnice 2007/44/ES.

(30) Bankovní orgán by měl působit jako 
nezávislý poradní orgán Evropského 
parlamentu, Rady a Komise v oblasti své 
působnosti. Měl by být schopen předložit 
stanovisko k obezřetnostnímu posuzování 
fúzí a nabývání účastí podle směrnice 
2006/48/ES ve znění směrnice 2007/44/ES
v těch případech, kdy směrnice vyžaduje 
konzultace mezi příslušnými orgány dvou 
nebo více členských států.

Or. en

Odůvodnění

Fúze je ve své podstatě specifická podle jednotlivé instituce a trhu a má z obchodního 
hlediska citlivou povahu, a proto by měla zůstat v prvé řadě v rukou orgánů pro ochranu 
hospodářské soutěže na vnitrostátní úrovni i úrovni EU. Možnost evropských orgánů dohledu 
radit ohledně fúzí by měla být omezena na případy, kdy směrnice o kapitálových požadavcích 
vyžaduje konzultace mezi dvěma příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 242
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Ve vztahu k orgánům dohledu 
působícím v kolegiích orgánů dohledu 
bankovní orgán určuje a případně 
shromažďuje veškeré související 
informace od příslušných orgánů. Plně 
také zohlední existující dohody mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány a 
orgány dohledu třetích zemí, 
s přihlédnutím k hlavním skupinám 
krizového řízení v rámci mezinárodních 
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kolegií, které mají plný přístup 
k informacím. Bankovní orgán by měl být 
členem skupin krizového řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pro účinné vykonávání svých 
povinností by měl mít bankovní orgán 
právo vyžadovat veškeré nezbytné 
informace. Aby se zabránilo duplicitě 
oznamovací povinnosti finančních 
institucí, měly by být tyto informace za 
běžných okolností předkládány 
vnitrostátními orgány dohledu, které jsou 
co nejblíže finančním trhům a institucím. 
Bankovní orgán by měl mít také pravomoc 
vyžadovat informace přímo od finančních 
institucí a dalších stran, jestliže příslušný 
vnitrostátní orgán tyto informace 
neposkytne nebo nemůže poskytnout včas. 
Orgány členských států by měly být 
povinny pomáhat bankovnímu orgánu při 
prosazování těchto přímých požadavků.

(31) Pro účinné vykonávání svých 
povinností by měl mít bankovní orgán 
právo vyžadovat veškeré nezbytné 
informace. Aby se zabránilo duplicitě 
oznamovací povinnosti finančních 
institucí, měly by být tyto informace za 
běžných okolností předkládány 
vnitrostátními orgány dohledu, které jsou 
co nejblíže finančním trhům a institucím. 
Bankovní orgán by měl mít, jakožto krajní 
řešení v objektivně ověřitelných situacích 
dezorganizace trhu, také pravomoc 
vyžadovat informace přímo od finančních 
institucí a dalších stran, jestliže příslušný 
vnitrostátní orgán tyto informace 
neposkytne nebo nemůže poskytnout včas. 
Příslušné finanční instituce by měly mít 
právo vyjádřit své stanovisko k předmětu 
přímé žádosti bankovního orgánu 
o informace.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc požadovat informace od jednotlivých institucí by měl využívat pouze evropský 
orgán dohledu a v jasně vymezených mimořádných situacích, aby se zamezilo tomu, že toho 
bude zneužito, pro budování důvěry mezi příslušnými vnitrostátními orgány a evropskými 
orgány dohledu. Dotčené finanční instituce by měly dále mít možnost se k předmětu 
jednotlivých žádostí vyjádřit.
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Pozměňovací návrh 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro zajištění plné efektivity fungování 
Evropského výboru pro systémová rizika a 
následné odezvy na jeho varování a 
doporučení je podstatná úzká spolupráce 
mezi bankovním orgánem a Evropským 
výborem pro systémová rizika. Bankovní 
orgán by měl s Evropským výborem pro 
systémová rizika sdílet všechny příslušné 
informace. Údaje týkající se jednotlivých 
podniků by měly být předkládány pouze na 
žádost s odůvodněním. Jakmile bankovní 
orgán nebo vnitrostátní orgán dohledu 
obdrží od Evropského výboru pro 
systémová rizika varování či doporučení, 
měl by bankovní orgán zajistit následná 
opatření.

(32) Pro zajištění plné efektivity fungování
Evropského výboru pro systémová rizika a 
následné odezvy na jeho varování a 
doporučení je podstatná úzká spolupráce 
mezi bankovním orgánem a Evropským 
výborem pro systémová rizika. Bankovní 
orgán a Evropský výbor pro systémová 
rizika by měly s Evropským výborem pro 
systémová rizika sdílet všechny příslušné 
informace. Údaje týkající se jednotlivých 
podniků by měly být předkládány pouze na 
žádost s odůvodněním. Jakmile bankovní 
orgán nebo vnitrostátní orgán dohledu 
obdrží od Evropského výboru pro 
systémová rizika varování či doporučení, 
měl by bankovní orgán vhodně zajistit 
následná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Lepší vysvětlení znění.

Pozměňovací návrh 245
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
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vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou vyváženě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
Společenství.

vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou zastoupeny úvěrové a investiční 
instituce Společenství (případně též 
institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupinu zúčastněných stran 
v bankovnictví tvoří nejméně 15 členů, 
kteří zastupují spotřebitele, uživatele 
bankovních služeb, 5 nezávislých 
špičkových vědeckých pracovníků a 
10 zástupců odvětví a zaměstnanců. 
Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší účinnosti by měla být zřízena 
skupina zúčastněných stran v bankovnictví, 
kde budou vyváženě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 

(33) Bankovní orgán 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 bankovní orgán 
provést posouzení dopadů a zajistit, aby 
byly splněny osvědčené postupy v oblasti 
vysoce kvalitní regulace. Z důvodu účinné 
vnější pomoci by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
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služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
Společenství.

budou vhodně zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), odbory, akademičtí pracovníci, 
spotřebitelé a jiní retailoví uživatelé 
bankovních služeb včetně malých a 
středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v bankovnictví by měla aktivně 
vystupovat jako prostředník ve vztahu 
s ostatními skupinami uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo právními 
předpisy EU.

Or. en

Odůvodnění

Zastoupení jednotlivých zúčastněných subjektů by spíše než na vyváženost mělo dbát na 
vhodnost s ohledem na svěřené úkoly.

Pozměňovací návrh 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Ve vhodných případech by měl
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou vyváženě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 

(33) Bankovní orgán 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 bankovní orgán 
provést studii dopadů. Za tímto účelem a 
z důvodu vyšší účinnosti by měla být 
zřízena skupina zúčastněných stran v 
bankovnictví, kde budou vyváženě 
zastoupeny úvěrové a investiční instituce 
Společenství (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), odbory, 
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Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
Společenství.

akademičtí pracovníci, spotřebitelé a jiní 
retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
EU.

Or. en

Odůvodnění

Před přijetím návrhu technických norem by měl bankovní orgán provést studii dopadů, jak je 
uvedeno ve Skinnerově zprávě. 

Pozměňovací návrh 248
Thijs Berman

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou vyváženě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou vyváženě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), odbory, akademičtí pracovníci, 
organizace spotřebitelů a jiní retailoví 
uživatelé bankovních služeb včetně malých 
a středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v bankovnictví by měla aktivně 
vystupovat jako prostředník ve vztahu 
s ostatními skupinami uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo právními 
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Společenství. předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Odbory a organizace spotřebitelů jsou organizovaní zástupci zaměstnanců a spotřebitelů. 
Vzhledem k tomu, jaké mají odborné znalosti v činnostech napříč odvětvími, mají 
k zastupování zájmů zaměstnanců a spotřebitelů ve skupině zúčastněných stran nejlepší 
předpoklady.

Pozměňovací návrh 249
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou vyváženě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
Společenství.

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou vyváženě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), družstevní banky, jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé bankovních služeb včetně malých 
a středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v bankovnictví by měla aktivně 
vystupovat jako prostředník ve vztahu 
s ostatními skupinami uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo právními 
předpisy Společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou vyváženě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
Společenství.

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou náležitě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství z různých 
členských států, různé velikosti a 
z různých bankovních odvětví (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Skupina stran zúčastněných v bankovnictví by měla být tvořena převážně zástupci bankovního 
odvětví. Tato skupina by měla být rozmanitá a skládat se ze zástupců místních i 
přeshraničních institucí i odlišných obchodních modelů.
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Pozměňovací návrh 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Ve vhodných případech by měl 
bankovní orgán vést konzultace 
o technických normách, pokynech a 
doporučeních se zúčastněnými stranami a 
měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, kde 
budou vyváženě zastoupeny úvěrové a 
investiční instituce Společenství (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé bankovních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
Společenství.

(33) Bankovní orgán umožní zúčastněným 
stranám konzultaci o celém programu 
bankovního orgánu a dá jim přiměřenou 
možnost předložit připomínky 
k navrhovaným opatřením. Za tímto 
účelem a z důvodu vyšší účinnosti by měla 
být zřízena skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví, kde budou vyváženě 
zastoupeny úvěrové a investiční instituce 
Společenství (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé bankovních služeb včetně malých 
a středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v bankovnictví by měla aktivně 
vystupovat jako prostředník ve vztahu 
s ostatními skupinami uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo právními 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zúčastněných subjektů by měla mít možnost předložit připomínky ke kterémukoli 
opatření bankovního orgánu, shledá-li to relevantním. Jednotlivé zúčastněné strany ve 
skupině by se měly samy rozhodovat, zda chtějí být konzultovány.
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Pozměňovací návrh 252
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 se zástupci odvětví, kteří mají 
dostatečné finanční prostředky a kontakty, 
v diskusi o budoucnosti finančních služeb 
a v rámci s tím spojeného rozhodování 
vytlačovány na okraj. Znevýhodnění je 
třeba nahrazovat adekvátním 
financováním jejich zástupců ve skupině 
zúčastněných stran v bankovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
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 finančních institucí, 
které jsou v problematické situaci. 
Opatření bankovního orgánu 
v mimořádných situacích a při řešení 
problémů, která mají dopad na stabilitu 
finanční instituce, by neměla nijak ovlivnit 
fiskální povinnosti členských států. Měl by 
být vytvořen mechanismus, kterým by se 
členské státy mohly odvolat na toto 
ochranné opatření a postoupit záležitost 
Radě ke konečnému rozhodnutí.
S ohledem na konkrétní povinnosti 
členských států je v tomto ohledu vhodné 
zapojit do celé záležitosti i Radu.

(34) Základní povinností členských států je 
udržování finanční stability při řešení krizí, 
zejména s ohledem na stabilizaci a 
záchranu konkrétních finančních institucí, 
které jsou v problematické situaci. 
Opatření bankovního orgánu 
v mimořádných situacích, které mají dopad 
na stabilitu finanční instituce, 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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Or. en

Odůvodnění

Důsledek pozměňovacích návrhů předložených k článku 23, jejichž cílem je omezit 
bezpečnostní doložku.

Pozměňovací návrh 254
Antolín Sánchez Presedo

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 finančních institucí, 
které jsou v problematické situaci. 
Opatření bankovního orgánu 
v mimořádných situacích a při řešení 
problémů, která mají dopad na stabilitu 
finanční instituce, by neměla nijak ovlivnit 
fiskální povinnosti členských států. Měl by 
být vytvořen mechanismus, kterým by se 
členské státy mohly odvolat na toto 
ochranné opatření a postoupit záležitost 
Radě ke konečnému rozhodnutí. S ohledem 
na konkrétní povinnosti členských států je 
v tomto ohledu vhodné zapojit do celé 
záležitosti i Radu.

(34) Základní povinností členských států je 
udržování finanční stability při řešení krizí, 
zejména s ohledem na stabilizaci a 
záchranu konkrétních finančních institucí, 
které jsou v problematické situaci. Jednají 
v těsném vztahu s Hospodářskou a 
měnovou unií a podle jejích zásad. 
Opatření bankovního orgánu 
v mimořádných situacích a při řešení 
problémů, která mají dopad na stabilitu 
finanční instituce, by neměla nijak ovlivnit 
fiskální povinnosti členských států. Měl by 
být vytvořen mechanismus, kterým by se 
členské státy mohly odvolat na toto 
ochranné opatření a postoupit záležitost 
Radě ke konečnému rozhodnutí. S ohledem 
na konkrétní povinnosti členských států je 
v tomto ohledu vhodné zapojit do celé 
záležitosti i Radu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Do tří let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost Komise na základě získaných 
zkušeností stanoví na úrovni EU jasné a 
propracované pokyny týkající se toho, kdy 
smí být členskými státy uplatněna 
bezpečnostní doložka. Poté bude použití 
bezpečnostní doložky posuzováno na 
základě těchto pokynů.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise se neuvádí pokyny ohledně toho, kdy rozhodnutí ovlivňuje vnitrostátní 
fiskální povinnosti. Je třeba, aby existovala právní jistota, jak používat pojem „fiskální 
povinnost“, aby byly zajištěny rovné podmínky pro vnitrostátní orgány a účastníky finančního 
trhu v celé EU. Je nezbytné, aby jasné pokyny, kdy je možno požadovat dopad na fiskální 
povinnost, byly obecně definovány a aby se na nich státy dohodly.

Pozměňovací návrh 256
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Do tří let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost Komise na základě získaných 
zkušeností stanoví na úrovni EU jasné a 
propracované pokyny týkající se toho, kdy 
smí být členskými státy uplatněna 
bezpečnostní doložka. Poté bude použití 
bezpečnostní doložky posuzováno na 
základě těchto pokynů.

Or. en
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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 Odůvodnění and impact assessment, Member States shall demonstrate 
that their respective case falls within the scope of the guidance.

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

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Aniž jsou dotčeny konkrétní 
povinnosti členských států v krizových 
situacích, pokud se některý členský stát 
rozhodne odvolat na ochranné opatření, 
měl by být Evropský parlament 
informován současně s bankovním 
orgánem, Radou a Komisí. Členský stát by 
měl navíc vysvětlit své důvody, proč se 
odvolal na dané ochranné opatření. 
Bankovní orgán by měl ve spolupráci 
s Komisí stanovit další kroky, které je 
třeba přijmout.

Or. en

Odůvodnění

Lepší vysvětlení znění.
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Pozměňovací návrh 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Bankovní orgán by měl zastupovat 
předseda vybraný radou orgánů dohledu
v otevřeném výběrovém řízení a 
zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení bankovního orgánu 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) Bankovní orgán by měl zastupovat 
předseda vybraný Evropským 
parlamentem po otevřeném výběrovém 
řízení uspořádaném Komisí, která rovněž 
vypracuje seznam kandidátů, a
zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení bankovního orgánu 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

Cílem je zdůraznit úlohu Parlamentu při výběru předsedy bankovního orgánu.

Pozměňovací návrh 259
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Bankovní orgán by měl zastupovat 
předseda vybraný radou orgánů dohledu
v otevřeném výběrovém řízení a 
zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení bankovního orgánu 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) Bankovní orgán by měl zastupovat 
předseda vybraný Evropským 
parlamentem po otevřeném výběrovém 
řízení uspořádaném Komisí, která za sebe 
rovněž vypracuje seznam kandidátů, a
zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení bankovního orgánu by mělo být 
svěřeno výkonnému řediteli, který by měl 
mít právo účastnit se zasedání rady orgánů 
dohledu a řídící rady, avšak neměl by 
disponovat hlasovacím právem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Bankovní orgán by měl zastupovat 
předseda vybraný radou orgánů dohledu 
v otevřeném výběrovém řízení a 
zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení bankovního orgánu 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) Bankovní orgán by měl zastupovat 
předseda jmenovaný Evropským 
parlamentem na základě otevřeného 
výběrového řízení uspořádaného radou 
orgánů dohledu a zaměstnaný na plný 
pracovní úvazek. Řízení bankovního 
orgánu 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 261
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Bankovní orgán by měl zastupovat 
předseda vybraný radou orgánů dohledu 
v otevřeném výběrovém řízení a 
zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení bankovního orgánu 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) Bankovní orgán by měl zastupovat 
předseda vybraný Evropským 
parlamentem ze seznamu kandidátů 
vypracovaného radou orgánů dohledu a 
zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení bankovního orgánu by mělo být 
svěřeno výkonnému řediteli, který by měl 
mít právo účastnit se zasedání rady orgánů 
dohledu a řídící rady, avšak neměl by 
disponovat hlasovacím právem.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby byli úkolem výběru nejkvalifikovanějšího jednotlivce, který má působit 
v pozici předsedy, pověřeni ti, kdo mají v dohledu na vnitrostátní úrovni nejvyšší odbornost. 
Tím se také odstraní politický vliv, který by se mohl objevit, pokud by seznam kandidátů 
vypracoval jeden z evropských orgánů.

Pozměňovací návrh 262
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
cenné papíry a trhy 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) (dále jen „smíšený 
poradní výbor“) 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 (cenné papíry a trhy)
přijímány dotčenými evropskými orgány 
dohledu souběžně. Smíšenému poradnímu 
výboru budou na základě každoroční 
rotace předsedat předsedové tří 
evropských orgánů dohledu. Předseda 
smíšeného poradního výboru by měl být 
místopředsedou Evropského výboru pro 
systémová rizika. Smíšený poradní výbor 
bude mít stálý sekretariát, obsazovaný na 
vyslání ze tří evropských orgánů dohledu, 
aby tak bylo možné neformální sdílení 
informací a rozvoj společné kultury 
procesů mezi těmito třemi evropskými 
orgány dohledu.
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Or. en

Odůvodnění

Je vhodné řádně definovat a rozšířit úlohu smíšeného výboru, o kterém se uvažuje v návrzích 
Komise. Smíšený výbor by měl podpořit sdílení informací mezi evropskými orgány dohledu a 
umožnit společné studium výsledků těmito orgány. Měl by mít i sekretariát na plný úvazek, 
jenž mu bude napomáhat při plnění úkolů, k nimž může například patřit dohled nad 
finančními konglomeráty, a zajišťovat mikroekonomickou vyváženost k makroekonomickému 
zaměření pracovníků ECB v rámci sekretariátu pro ESRB.

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

Návrh nařízení
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
cenné papíry a trhy 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 
výboru) (dále jen „smíšený výbor“) a 
v případě nutnosti přijímat společná 
stanoviska. Smíšený 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
(evropské pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění) nebo Evropského 
orgánu dohledu (cenné papíry a trhy)
přijímány dotčenými evropskými orgány 
dohledu souběžně. Smíšenému výboru 
budou na základě každoroční rotace 
předsedat předsedové tří evropských 
orgánů dohledu. Předsedající smíšenému 
výboru by měl být místopředsedou 
Evropského výboru pro systémová rizika. 
Smíšený výbor bude mít stálý sekretariát, 
obsazovaný na vyslání ze tří evropských 
orgánů dohledu, aby tak bylo možné 
neformální sdílení informací a rozvoj 
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společné kultury procesů mezi 
jednotlivými třemi evropskými orgány 
dohledu. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je posílení úlohy smíšeného výboru v koordinaci orgánů, jak je uvedeno ve Skinnerově 
zprávě.

Pozměňovací návrh 264
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie a 
nezávislost bankovního 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 bankovního 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 prostřednictvím samostatné 
rozpočtové položky v něm. 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). 
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Pozměňovací návrh 265
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Carl Haglund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Je zásadně důležité chránit obchodní 
tajemství a ostatní důvěrné informace. 
Podobně musí být zajištěna důvěrnost
informací sdílených v rámci sítě.

(44) Je zásadně důležité chránit informace, 
které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu, a ostatní důvěrné informace. 
Důvěrnost informací poskytnutých 
bankovnímu orgánu a sdílených v rámci 
sítě by měla podléhat důsledným a 
účinným pravidlům důvěrnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 267
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Je zásadně důležité chránit obchodní 
tajemství a ostatní důvěrné informace. 
Podobně musí být zajištěna důvěrnost 
informací sdílených v rámci sítě.

(44) Je zásadně důležité chránit obchodní 
tajemství a ostatní důvěrné informace. 
Důvěrnost informací poskytnutých 
bankovnímu orgánu a sdílených v rámci 
sítě by měla podléhat přísným a účinným 
pravidlům důvěrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tržní citlivosti údajů společností je velmi důležité, aby měly evropské orgány 
dohledu povinnost zavést bezpečnostní mechanismy pro shromažďování, uchovávání a 
přenášení informací. Způsobem, jak zvýšit porozumění systémovým rizikům, je jednoznačně 
lepší výměna informací. Je však důležité, aby nebylo ohroženo tržní smýšlení případným 
zveřejňováním citlivých a důvěrných údajů, které by mohly narušit správné fungování 
finančních trhů.

Pozměňovací návrh 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Je zásadně důležité chránit obchodní 
tajemství a ostatní důvěrné informace. 
Podobně musí být zajištěna důvěrnost 
informací sdílených v rámci sítě.

(44) Je zásadně důležité chránit obchodní 
tajemství a ostatní důvěrné informace. 
Důvěrnost informací poskytnutých 
bankovnímu orgánu a sdílených v rámci 
sítě by měla podléhat přísným a účinným 
pravidlům důvěrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Bankovní orgán musí mít při shromažďování, uchovávání a přenášení údajů společností 
povinnost dodržovat jasná pravidla na ochranu důvěrnosti.
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