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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, ktorým sa 
zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, ktorým sa 
zriaďuje Európsky orgán dohľadu nad
bankovníctvom

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 
odhalila vo finančnom dohľade závažné 
nedostatky, a to tak v konkrétnych 
prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným 
systémom ako celkom. Modely dohľadu na 
vnútroštátnom základe zaostávajú za 
integrovanou a vzájomne prepojenou 
realitou dnešných európskych finančných 
trhov, v rámci ktorých mnohé finančné 
firmy podnikajú cezhranične. Kríza 
odhalila nedostatky v spolupráci, 
koordinácii, konzistentnom uplatňovaní 
právnych predpisov Spoločenstva
a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi 
dohľadu. 

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 
odhalila vo finančnom dohľade závažné 
nedostatky, a to tak v konkrétnych 
prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným 
systémom ako celkom. Modely dohľadu na 
vnútroštátnom základe zaostávajú za 
finančnou globalizáciou a integrovanou 
a vzájomne prepojenou realitou dnešných 
európskych finančných trhov, v rámci 
ktorých mnohé finančné firmy podnikajú 
cezhranične. Kríza odhalila nedostatky 
v spolupráci, koordinácii, konzistentnom 
uplatňovaní právnych predpisov EÚ
a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi 
dohľadu. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Európsky parlament dlho pred 
vypuknutím finančnej krízy pravidelne 
požadoval posilnenie skutočne rovnakých 
príležitostí pre všetky subjekty na 
európskej úrovni a poukazoval pritom na 
závažné nedostatky dohľadu Európy nad 
čoraz integrovanejšími finančnými trhmi 
(vo svojich uzneseniach z 13. apríla 2000 
o oznámení Komisie o zavádzaní rámca 
pre finančné trhy: akčný plán1, 
z 25. novembra 2002 o pravidlách 
prudenciálneho dohľadu v Európskej 
únii2, z 11. júla 2007 o politike finančných 
služieb (2005 – 2010) – Biela kniha3, 
z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre 
Komisiu o zaisťovacích fondoch a private 
equity4, z 9. októbra 2008 
s odporúčaniami pre Komisiu 
o nadviazaní na Lamfalussyho proces: 
systém dohľadu v budúcnosti5, z 22. 
apríla 2009 o zmenenom a doplnenom 
návrhu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o začatí a vykonávaní poistenia 
a zaistenia (Solventnosť II)6 a z 23. apríla 
2009 o návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o ratingových 
agentúrach7).
___________
1 Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 453. 
2 Ú. v. ES C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
3 Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. xx.
4 Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 26.
5 Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
6 Prijaté texty, P6_TA(2009)0251.
7 Prijaté texty, P6_TA(2009)0279.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Dňa 2. apríla 2009 vedúci 
predstavitelia skupiny G20 vo svojom 
stanovisku s názvom Globálny plán pre 
obnovu a reformu vyhlásili, že „prijmú 
opatrenia na vybudovanie silnejšieho, 
globálne konzistentnejšieho rámca pre 
dohľad a reguláciu pre budúci finančný 
sektor, ktorý podporí udržateľný globálny 
rast a bude slúžiť potrebám podnikov 
a občanov“. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Z dôvodu finančnej a hospodárskej 
krízy vznikli reálne a závažné riziká 
v oblasti stability vnútorného trhu. 
Opätovné nastolenie a udržanie stabilného 
a spoľahlivého finančného systému je 
absolútnym predpokladom pre zachovanie 
dôvery a jednotnosti na vnútornom trhu, 
a teda zachovanie a zlepšenie podmienok 
pre vytvorenie úplne integrovaného 
a fungujúceho vnútorného trhu v oblasti 
finančných služieb. Okrem toho pevnejší 
a integrovanejší trh ponúka lepšie 
príležitosti na financovanie a rozčlenenie 
rizika, a tým pomáha zlepšovať schopnosť 
hospodárstiev tlmiť nárazy. 

(5) Z dôvodu finančnej a hospodárskej 
krízy vznikli reálne a závažné riziká 
v oblasti stability finančného systému 
a vnútorného trhu. Opätovné nastolenie 
a udržanie stabilného a spoľahlivého 
finančného systému na globálnej 
a európskej úrovni je absolútnym 
predpokladom pre zachovanie dôvery 
a jednotnosti na vnútornom trhu, a teda 
zachovanie a zlepšenie podmienok pre 
vytvorenie úplne integrovaného 
a fungujúceho vnútorného trhu v oblasti 
finančných služieb. Okrem toho pevnejší 
a integrovanejší trh ponúka lepšie 
príležitosti na financovanie a rozčlenenie 
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rizika, a tým pomáha zlepšovať schopnosť 
hospodárstiev tlmiť nárazy. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Európsky systém orgánov finančného 
dohľadu by mal byť sieťou vnútroštátnych 
orgánov dohľadu a orgánov dohľadu 
Spoločenstva, pričom každodenný dohľad 
nad finančnými inštitúciami sa ponecháva 
na vnútroštátnej úrovni, a ústrednú úlohu 
pri dohľade nad cezhraničným skupinami 
majú kolégiá orgánov dohľadu. Mala by sa 
dosiahnuť aj väčšia harmonizácia 
a jednotné uplatňovanie pravidiel pre 
finančné inštitúcie a trhy v celom 
Spoločenstve. Mal by sa zriadiť Európsky 
orgán pre bankovníctvo spolu 
s Európskym orgánom pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie a Európskym 
orgánom pre cenné papiere a trhy
(európske orgány dohľadu). 

(7) Európsky systém finančného dohľadu 
(ESFS) by mal byť integrovanou sieťou 
vnútroštátnych orgánov dohľadu 
a európskych orgánov dohľadu, pričom 
bežný každodenný dohľad nad finančnými 
inštitúciami sa ponecháva príslušným 
orgánom členských štátov, a ústrednú 
úlohu pri dohľade nad cezhraničnými
skupinami majú kolégiá orgánov dohľadu. 
Mala by sa dosiahnuť aj väčšia 
harmonizácia a konzistentné a jednotné 
uplatňovanie európskych pravidiel 
a noriem pre finančné inštitúcie a trhy 
v celej Európe. Mal by sa zriadiť Európsky 
orgán dohľadu nad bankovníctvom spolu 
s Európskym orgánom dohľadu nad 
poisťovníctvom a dôchodkovým poistením
zamestnancov a Európskym orgánom 
dohľadu nad cennými papiermi a trhmi 
(európske orgány dohľadu), ako aj 
spoločný výbor európskych orgánov 
dohľadu. Európsky výbor pre systémové 
riziká v oblasti dohľadu dopĺňa systém 
ESFS. Tento orgán sa rozvíja v súlade 
s osvedčenými postupmi uznanými na 
európskej a medzinárodnej úrovni. 
Jedným z takýchto prístupov by mohlo byť 
vytvorenie novej úrovne priameho 
dohľadu zo strany tohto orgánu. S cieľom 
zabrániť medzinárodným deformáciám 
a posilniť Európsky systém finančného 
dohľadu, mal by sa pozorne vyhodnotiť 
a posúdiť priamy dohľad s cieľom 
prispieť k zlepšeniu dohľadu nad 
veľkými finančnými inštitúciami, 
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z ktorých mnohé majú globálny charakter 
a vykonávajú svoju činnosť v EÚ. 
Vzťahuje sa to predovšetkým na všetky 
veľké finančné inštitúcie s bonitnými 
klientmi alebo na ostatné činnosti, ktoré 
by pre vnútorný trh mohli predstavovať 
systémové riziko, a na tie systémovo 
dôležité finančné inštitúcie, ktoré sú 
definované a určené na medzinárodnej 
úrovni. Tento bod by sa mal podrobnejšie 
preskúmať v prvej revízii súčasného 
nariadenia, ako sa uvádza v článku 66, 
a ktorá by sa mala uskutočniť do troch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Európsky systém orgánov finančného 
dohľadu by mal byť sieťou vnútroštátnych 
orgánov dohľadu a orgánov dohľadu 
Spoločenstva, pričom každodenný dohľad 
nad finančnými inštitúciami sa ponecháva 
na vnútroštátnej úrovni a ústrednú úlohu 
pri dohľade nad cezhraničnými 
skupinami majú kolégiá orgánov 
dohľadu. Mala by sa dosiahnuť aj väčšia 
harmonizácia a jednotné uplatňovanie 
pravidiel pre finančné inštitúcie a trhy 
v celom Spoločenstve. Mal by sa zriadiť 
Európsky orgán pre bankovníctvo spolu 
s Európskym orgánom pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov 
a Európskym orgánom pre cenné papiere 
a trhy (európske orgány dohľadu). 

(7) Európsky systém finančného dohľadu 
by mal byť sieťou vnútroštátnych orgánov 
dohľadu a orgánov dohľadu Európskej 
únie, pričom každodenný dohľad nad 
finančnými inštitúciami, ktoré nemajú 
celoeurópsky rozmer, sa ponecháva na 
vnútroštátnej úrovni. Kolégiá orgánov 
dohľadu vykonávajú dohľad nad 
cezhraničnými inštitúciami, ktoré nemajú 
celoeurópsky rozmer. Orgán pre 
bankovníctvo by mal postupne preberať 
dohľad nad inštitúciami s celoeurópskou 
pôsobnosťou. Mala by sa dosiahnuť aj 
väčšia harmonizácia a jednotné 
uplatňovanie pravidiel pre finančné 
inštitúcie a trhy v celom Spoločenstve. Mal 
by sa zriadiť Európsky orgán pre 
bankovníctvo spolu s Európskym orgánom 
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dohľadu nad poisťovníctvom 
a dôchodkovým poistením zamestnancov 
a Európskym orgánom dohľadu nad 
cennými papiermi a trhmi, ako aj 
Spoločný výbor európskych orgánov 
dohľadu. Európsky výbor pre systémové 
riziká je súčasťou Európskeho systému 
finančného dohľadu.

Or. en

Odôvodnenie

Text je potrebné viac vysvetliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Európsky systém orgánov finančného 
dohľadu by mal byť sieťou vnútroštátnych 
orgánov dohľadu a orgánov dohľadu 
Spoločenstva, pričom každodenný dohľad 
nad finančnými inštitúciami sa ponecháva 
na vnútroštátnej úrovni a ústrednú úlohu 
pri dohľade nad cezhraničným skupinami 
majú kolégiá orgánov dohľadu. Mala by 
sa dosiahnuť aj väčšia harmonizácia 
a jednotné uplatňovanie pravidiel pre 
finančné inštitúcie a trhy v celom 
Spoločenstve. Mal by sa zriadiť Európsky 
orgán pre bankovníctvo spolu s Európskym 
orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov a Európskym 
orgánom pre cenné papiere a trhy 
(európske orgány dohľadu). 

(7) Európsky systém orgánov finančného 
dohľadu by mal byť sieťou vnútroštátnych 
orgánov dohľadu a orgánov dohľadu 
Spoločenstva, pričom každodenný dohľad 
nad finančnými inštitúciami sa ponecháva 
na vnútroštátnej úrovni. Kolégiá orgánov 
dohľadu by mali koordinovať dohľad 
nad cezhraničnými inštitúciami. Mala by 
sa dosiahnuť aj väčšia harmonizácia 
a jednotné uplatňovanie pravidiel pre 
finančné inštitúcie a trhy v celom 
Spoločenstve. Mal by sa zriadiť Európsky 
orgán pre bankovníctvo spolu s Európskym 
orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov a Európskym 
orgánom pre cenné papiere a trhy 
(európske orgány dohľadu). 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Európsky orgán pre bankovníctvo 
(ďalej len „orgán pre bankovníctvo“) by 
mal konať s cieľom zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu, najmä vrátane zaistenia
vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne 
regulácie a dohľadu so zreteľom na rôzne 
záujmy jednotlivých členských štátov, 
ochrany vkladateľov a investorov, 
ochrany celistvosti, účinnosti a riadneho 
fungovania finančných trhov, udržania 
stability finančného systému a posilnenia 
medzinárodnej koordinácie v oblasti 
dohľadu v prospech hospodárstva vo 
všeobecnosti, vrátane finančných inštitúcii 
a ostatných zainteresovaných osôb, 
spotrebiteľov a zamestnancov. Na to, aby 
orgán pre bankovníctvo mohol plniť svoje 
ciele, je potrebné a vhodné, aby bol 
orgánom Spoločenstva s právnou 
subjektivitou a mal by mať právnu, 
administratívnu a finančnú nezávislosť.

(9) Orgán pre bankovníctvo by mal 
podporovať finančnú udržateľnosť 
a silný európsky finančný trh s cieľom 
zlepšiť fungovanie
a konkurencieschopnosť vnútorného trhu 
na základe finančného začlenenia 
a zabezpečenia rovnakých podmienok, 
predchádzania a úpravy systémových 
a cezhraničných rizík vrátane vysokej, 
účinnej a konzistentnej európskej úrovne 
regulácie a dohľadu so zreteľom na rôzne 
záujmy jednotlivých členských štátov,
predchádzať regulačnej arbitráži 
a zabezpečiť rovnaké podmienky, chrániť
vkladateľov a investorov a ostatné 
subjekty, ako aj verejné financie, chrániť
celistvosť, účinnosť, transparentnosť 
a riadne fungovanie finančných trhov 
a ich udržateľnú interakciu so skutočným 
hospodárstvom, znížiť procyklickosť 
financovania a udržať stabilitu 
finančného systému, posilniť hladký 
priebeh vykonávania menovej politiky na 
trhoch a zabezpečiť vystopovateľnosť 
úverov, dosiahnuť ciele HMÚ a posilniť 
medzinárodnú koordináciu v oblasti 
dohľadu v prospech hospodárstva vo 
všeobecnosti, vrátane finančných inštitúcii 
a ostatných zainteresovaných osôb, 
spotrebiteľov a zamestnancov. Medzi jeho 
úlohy patrí aj presadzovanie integrácie 
dohľadu a konvergencie najlepších 
postupov a poskytovanie poradenstva 
inštitúciám EÚ v oblasti regulácie 
bankovníctva, platieb a elektronického 
bankovníctva, ako aj dohľadu nad nimi, 
a v súvisiacich otázkach riadenia 
podnikov, auditov a finančného 
výkazníctva. Na to, aby orgán pre 
bankovníctvo mohol plniť svoje ciele, je 
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potrebné a vhodné, aby bol európskym 
orgánom s právnou subjektivitou a mal by 
mať právnu, administratívnu a finančnú 
nezávislosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Európsky orgán pre bankovníctvo 
(ďalej len „orgán pre bankovníctvo“) by 
mal konať s cieľom zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu, najmä vrátane zaistenia 
vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne 
regulácie a dohľadu so zreteľom na rôzne 
záujmy jednotlivých členských štátov, 
ochrany vkladateľov a investorov, ochrany 
celistvosti, účinnosti a riadneho fungovania 
finančných trhov, udržania stability 
finančného systému a posilnenia 
medzinárodnej koordinácie v oblasti 
dohľadu v prospech hospodárstva vo 
všeobecnosti, vrátane finančných inštitúcii 
a ostatných zainteresovaných osôb, 
spotrebiteľov a zamestnancov. Na to, aby 
orgán pre bankovníctvo mohol plniť svoje 
ciele, je potrebné a vhodné, aby bol 
orgánom Spoločenstva s právnou 
subjektivitou a mal by mať právnu, 
administratívnu a finančnú nezávislosť.

(9) Európsky orgán pre bankovníctvo 
(ďalej len „orgán pre bankovníctvo“) by 
mal konať s cieľom zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu, najmä vrátane zaistenia 
vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne 
regulácie a dohľadu so zreteľom na rôzne 
záujmy jednotlivých členských štátov 
s cieľom predchádzať regulačnej 
arbitráži a zabezpečiť rovnaké 
podmienky, ochrany vkladateľov 
a investorov, ochrany celistvosti, účinnosti 
a riadneho fungovania finančných trhov, 
udržania stability finančného systému 
a posilnenia medzinárodnej koordinácie 
v oblasti dohľadu v prospech hospodárstva 
vo všeobecnosti, a zároveň zohľadniť 
potrebu zvýšenia hospodárskej súťaže 
a inovácie na vnútornom trhu 
a zabezpečiť globálnu 
konkurencieschopnosť, vrátane 
finančných inštitúcii a ostatných 
zainteresovaných osôb, spotrebiteľov 
a zamestnancov. Medzi jeho úlohy patrí aj 
presadzovanie konvergencie dohľadu 
a poskytovanie poradenstva inštitúciám 
EÚ v oblasti regulácie bankovníctva, 
platieb a elektronického bankovníctva, 
ako aj dohľadu nad nimi, a v súvisiacich 
otázkach riadenia podnikov, auditov 
a finančného výkazníctva. Na to, aby 
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orgán pre bankovníctvo mohol plniť svoje 
ciele, je potrebné a vhodné, aby bol 
orgánom Spoločenstva s právnou 
subjektivitou a mal by mať právnu, 
administratívnu a finančnú nezávislosť.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zohľadniť potrebu zvýšenia hospodárskej súťaže a inovácie, ako sa uvádza 
v Skinnerovej správe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Európsky orgán pre bankovníctvo 
(ďalej len „orgán pre bankovníctvo“) by 
mal konať s cieľom zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu, najmä vrátane zaistenia 
vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne 
regulácie a dohľadu so zreteľom na rôzne 
záujmy jednotlivých členských štátov, 
ochrany vkladateľov a investorov, ochrany 
celistvosti, účinnosti a riadneho fungovania 
finančných trhov, udržania stability 
finančného systému a posilnenia 
medzinárodnej koordinácie v oblasti 
dohľadu v prospech hospodárstva vo 
všeobecnosti, vrátane finančných inštitúcii 
a ostatných zainteresovaných osôb, 
spotrebiteľov a zamestnancov. Na to, aby 
orgán pre bankovníctvo mohol plniť svoje 
ciele, je potrebné a vhodné, aby bol 
orgánom Spoločenstva s právnou 
subjektivitou a mal by mať právnu, 
administratívnu a finančnú nezávislosť.

(9) Európsky orgán pre bankovníctvo 
(ďalej len „orgán pre bankovníctvo“) by 
mal konať s cieľom zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu, najmä vrátane zaistenia 
vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne 
regulácie a dohľadu so zreteľom na rôzne 
záujmy jednotlivých členských štátov 
a rôzny charakter bánk, ochrany 
vkladateľov a investorov, ochrany 
celistvosti, účinnosti a riadneho fungovania 
finančných trhov, udržania stability 
finančného systému a posilnenia 
medzinárodnej koordinácie v oblasti 
dohľadu v prospech hospodárstva vo 
všeobecnosti, vrátane finančných inštitúcii 
a ostatných zainteresovaných osôb, 
spotrebiteľov a zamestnancov. Na to, aby 
orgán pre bankovníctvo mohol plniť svoje 
ciele, je potrebné a vhodné, aby bol 
orgánom Spoločenstva s právnou 
subjektivitou a mal by mať právnu, 
administratívnu a finančnú nezávislosť.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Silný bankový dohľad na úrovni EÚ 
musí zahŕňať všetky medzinárodne 
uznávané kľúčové zásady dohľadu. V 
prvej zásade „Zoznamu základných zásad 
pre efektívny bankový dohľad“, ktoré 
prijal Bazilejský výbor pre bankový 
dohľad sa uvádza, že základnou 
podmienkou účinného bankového 
dohľadu je, že orgány dohľadu potrebujú 
„právomoci, aby sa mohli zaoberať 
dodržiavaním právnych predpisov 
a otázkami súvisiacimi s bezpečnosťou 
a spoľahlivosťou“. Z tohto dôvodu je 
potrebné určiť a jasne definovať hlavné 
problémy v oblasti bezpečnosti 
a spoľahlivosti bankového systému na 
úrovni EÚ, t. j. systémové riziko (ako 
globálne riziko) a cezhraničné riziko (ako 
európske riziko).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9b) Nariadenie obsahuje definíciu 
systémového rizika, ktorú spoločne 
vypracovali Medzinárodný menový fond, 
Banka pre medzinárodné zúčtovanie 
a Rada pre finančnú stabilitu, a ktorá 
bola prijatá 28. októbra 2009 v rámci 
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správy ministrov financií a riaditeľov 
skupiny G20 ako reakcia na žiadosť 
hlavných predstaviteľov skupiny G20 
v apríli 2009. Správa definuje systémové 
riziko ako „riziko narušenia finančných 
služieb, ktoré (i) je spôsobené poškodením 
celého finančného systému alebo jeho 
časti a (ii) môže mať vážny negatívny 
vplyv na reálne hospodárstvo. Základom 
tejto definície je pojem negatívnych 
externalít z poškodenia alebo zlyhania 
finančnej inštitúcie, trhu alebo nástroja. 
Všetky typy finančných 
sprostredkovateľov, trhov a infraštruktúry 
môžu byť do určitej miery systematicky 
dôležité“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9c) Definícia cezhraničného rizika 
zahŕňa všetky riziká vyvolané 
hospodárskou nerovnováhou alebo 
finančným krachom v celej Európskej 
únii alebo jej časti, ktoré môžu mať 
výrazný negatívny vplyv na transakcie 
medzi hospodárskymi subjektmi dvoch 
alebo viacerých členských štátov, na 
fungovanie vnútorného trhu alebo na 
verejné financie EÚ alebo niektorého z jej 
členských štátov. Všetky typy 
hospodárskych a finančných rizík môžu 
byť do určitej miery cezhranične 
relevantné.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) Vzhľadom na horizontálny 
charakter smernice 2005/60/ES toto 
nariadenie nenarúša platný 
inštitucionálny rámec členských štátov, 
pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí 
a boj proti financovaniu terorizmu. Pri 
vykonávaní opatrení v kontexte smernice 
2005/60/ES orgán pre bankovníctvo berie 
do úvahy platný rámec a v prípade potreby 
spolupracuje s ostatnými príslušnými 
orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Je vhodné, aby orgán pre 
bankovníctvo propagoval konzistentný 
prístup v oblasti ochrany vkladov s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky 
a spravodlivé zaobchádzanie s vkladateľmi 
v celom Spoločenstve. Keďže systémy 
ochrany vkladov podliehajú dohľadu 
v príslušných členských štátoch viac ako 
regulačnému dohľadu, je vhodné, aby mal 
orgán možnosť vykonávať svoje 
právomoci na základe tohto nariadenia 
v súvislosti so samotnými systémami 
ochrany vkladov a ich prevádzkovateľmi.

(13) Je vhodné, aby orgán pre 
bankovníctvo propagoval konzistentný 
prístup v oblasti ochrany vkladov s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky 
a spravodlivé zaobchádzanie s vkladateľmi 
v celom Spoločenstve. Keďže systémy 
ochrany vkladov podliehajú dohľadu 
v príslušných členských štátoch viac ako 
regulačnému dohľadu, je vhodné, aby mal 
orgán možnosť vykonávať svoje 
právomoci na základe tohto nariadenia 
v súvislosti so samotnými systémami 
ochrany vkladov a ich prevádzkovateľmi. 
Úloha tohto orgánu sa preskúma po 
vytvorení Európskeho fondu na ochranu 
vkladov. 



AM\808174SK.doc 15/80 PE439.457v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Úloha orgánu pre bankovníctvo v oblasti ochrany vkladov sa musí po zriadení Európskeho 
fondu na ochranu vkladov znovu preskúmať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Na dosiahnutie cieľov orgánu pre 
bankovníctvo a zabezpečenie 
konzistentného a účinného dohľadu na 
európskej úrovni by orgány v členských 
štátoch, ako aj príslušné orgány 
a členovia orgánu pre bankovníctvo, mali 
disponovať množstvom právomocí na 
prijímanie a úpravu opatrení v oblasti 
dohľadu, ktoré by uľahčili spoločnú, 
koordinovanú a integrovanú činnosť. 
Tieto právomoci sa vykonávajú 
primeraným spôsobom a zahŕňajú 
oprávnenie žiadať a prijímať primerané 
informácie; zavádzať požiadavky týkajúce 
sa predkladania a uverejňovania 
informácií; vykonávať kontroly na 
mieste; prijímať prudenciálne opatrenia 
(vrátane opatrení týkajúcich sa konfliktu 
záujmov, politiky dobrej správy, likvidity, 
finančných rezerv, dividend 
a odmeňovania); oddeliť alebo vylúčiť 
retailové bankové činnosti z obchodovania 
a ostatné neúčinné činnosti v prípade 
relevantného rizika vyhodnoteného na 
základe spoločných kritérií; dočasne 
obmedziť alebo zakázať určité produkty 
alebo typy transakcií, ktoré môžu priamo 
alebo nepriamo zapríčiniť nadmernú 
volatilitu trhov alebo vyvolať nepokoje; 
nariadiť finančným inštitúciám 
v odôvodnených prípadoch prevádzku 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti 
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v súlade so spoločnými kritériami; zaviesť 
odrádzajúce pokuty; odvolať manažérov 
alebo riaditeľov; prepustiť výkonných 
riaditeľov alebo predstavenstvo; dočasne 
zasahovať vo finančných inštitúciách; 
zrušiť výhody obmedzenej zodpovednosti 
pre významných činiteľov finančných 
inštitúcií v prípade, že aktívne 
nepresadzujú záujmy podniku v kritických 
situáciách; rozšíriť finančnú 
zodpovednosť na osoby, ktoré sa dopustili 
vážnych priestupkov; v prípade potreby 
dohľad nad vyhláseniami s cieľom 
zabezpečiť integritu a zodpovednosť; 
žiadať o pohotovostné plány; zrušiť 
licencie a odňať certifikáty, a schvaľovať 
protokoly na vyjadrenie spoločnej 
a efektívnej reakcie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13b) Jednotný súbor pravidiel je potrebný 
na zabezpečenie konzistentnej 
harmonizácie a jednotného vykonávania 
právnych predpisov, nariadení a noriem 
v oblasti finančných služieb. Normy 
regulácie a dohľadu, na základe ktorých 
bol vytvorený jednotný súbor pravidiel, 
musia predchádzať regulačnej arbitráži 
a zabezpečiť rovnaké podmienky 
a primeranú ochranu vkladateľov, 
investorov a spotrebiteľov v celej Európe. 
Jednotný súbor pravidiel obsahuje 
definície, špecifikuje spoločné prvky 
a požiadavky zverejňovania a poskytuje 
prvky potrebné na zabezpečenie procesov 
účinnej spolupráce vrátane hodnotenia 
rizika dohľadu a výmeny informácií 
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v súlade s európskymi právnymi 
predpismi. V rámci vypracúvania 
súčasného nariadenia jednotný súbor 
pravidiel definuje primerané normy 
regulácie a dohľadu s cieľom riešiť 
problémy včasného varovania 
a odporúčania výboru ESRB, ako aj 
cezhraničné riziká, ktoré určil orgán pre 
bankovníctvo alebo európske inštitúcie 
a ktoré sa týkajú celej Európskej únie 
alebo jej veľkej časti. Jednotný súbor 
pravidiel okrem toho definuje primerané 
normy regulácie a dohľadu v oblasti 
výkazníctva, uverejňovania 
a prudenciálnych požiadaviek pre 
príslušné vysoko zadlžené spoločnosti 
a investičné nástroje v rámci EÚ s cieľom 
predchádzať systémovému riziku 
a regulovať cezhraničné riziká.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Peter Skinner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom 
zaistiť rovnocenné podmienky 
a primeranú ochranu vkladateľov, 
investorov a spotrebiteľov v rámci 
Európy, a to aj prostredníctvom jednotnej 
knihy pravidiel. Je účinné a vhodné 
poveriť orgán pre bankovníctvo ako 
orgán s vysoko špecializovanými 
odbornými znalosťami v oblastiach 
vymedzených na základe právnych 
predpisov Spoločenstva vypracovaním 
návrhu technických noriem, ktorý 
nezahŕňa politické voľby. Komisia by 
mala schváliť tento návrh technických 

(14) Komisia by mala schváliť tento návrh 
technických noriem v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva, aby mali právne 
záväzný účinok. Môže sa rozhodnúť, či 
ich zamietne ako celok alebo či zamietne 
len ich časť v prípade, ak by napríklad 
návrh technických noriem nebol 
zlučiteľný s právnymi predpismi 
Európskej únie, ak by nerešpektoval 
zásadu proporcionality alebo by bol 
v protiklade so základnými zásadami 
vnútorného trhu pre finančné služby 
uvedenými v právnych predpisoch 
Európskej únie o finančných službách. S 
cieľom zabezpečiť hladký a zrýchlený 
proces prijatia pre tieto normy by sa 
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noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by mal 
podliehať zmene a doplneniu, ak by 
napríklad návrh technických noriem bol 
nezlučiteľný s právom Spoločenstva, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

Komisii mali stanoviť lehoty na prijatie 
rozhodnutia o schválení, čiastočnom 
schválení alebo zamietnutí. Proces 
vypracovania technických noriem v tomto 
nariadení prebieha bez toho, aby boli 
dotknuté právomoci Komisie prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o ES. Záležitosti, ktorých sa 
dotýkajú technické normy, nezahŕňajú 
politické rozhodnutia a ich obsah 
vyčleňujú akty Únie prijaté na úrovni 1. 
Vypracovaním návrhu noriem orgánom 
pre bankovníctvom sa zaistí, že sa v plnej 
miere využijú špecializované odborné 
poznatky vnútroštátnych orgánov 
dohľadu.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by nemala mať právomoc meniť a dopĺňať technické normy. Tieto normy sú 
technickej povahy, a preto by ich mali pripravovať len technickí odborníci v rámci 
európskych orgánov dohľadu. Ak budú normy nevhodné z právnych dôvodov alebo z dôvodov 
týkajúcich sa jednotného trhu, Komisia ich môže úplne alebo čiastočne zamietnuť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom 
zaistiť rovnocenné podmienky 
a primeranú ochranu vkladateľov, 
investorov a spotrebiteľov v rámci 
Európy, a to aj prostredníctvom jednotnej 
knihy pravidiel. Je účinné a vhodné 
poveriť orgán pre bankovníctvo ako orgán 
s vysoko špecializovanými odbornými 
znalosťami v oblastiach vymedzených na
základe právnych predpisov Spoločenstva

(14) Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
na úrovni 2 Lamfalussyho nariadení 
(v oblastiach vymedzených európskymi 
právnymi predpismi alebo na žiadosť 
Komisie) a na úrovni 3 Lamfalussyho 
opatrení dohľadu (na základe jeho 
vlastnej iniciatívy), vypracovaním návrhu 
technických noriem, ktorý nezahŕňa 
politické voľby a ktorý musí rešpektovať 
zásadu proporcionality. Návrh
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vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
musí prijať návrh technických noriem. 
Tento návrh by mal podliehať zmene 
a doplneniu, ak by napríklad návrh 
technických noriem bol nezlučiteľný 
s právom Spoločenstva, nerešpektoval by 
zásadu proporcionality alebo by bol 
v protiklade so základnými zásadami 
vnútorného trhu pre finančné služby 
uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

technických noriem, ktorý musí prijať 
Komisia ako regulačnú normu, musí
podliehať zmene a doplneniu Komisie. V 
prípade noriem dohľadu Komisia schváli 
návrh technických noriem v prípade, že 
budú zlučiteľné s európskymi právnymi 
predpismi, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia je oprávnená prijímať 
regulačné normy v oblasti finančných 
služieb, ako sú delegované akty, v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Normy dohľadu by sa 
mali schváliť ako vykonávacie akty 
v súlade s postupom podľa článku 291 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
S cieľom zaistiť hladký a zrýchlený proces 
prijatia pre tieto normy by sa Komisii 
mohli stanoviť lehoty pre obe jej 
uznesenia o prijatí alebo na prijatie 
rozhodnutia o schválení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
by mala schváliť tento návrh technických 

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Orgán pre 
bankovníctvo pri návrhu technických 
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noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by mal 
podliehať zmene a doplneniu, ak by 
napríklad návrh technických noriem bol 
nezlučiteľný s právom Spoločenstva, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

noriem dodržiava zásadu proporcionality 
pri zohľadnení rôznych štruktúr 
a rizikových profilov finančných inštitúcií. 
Orgány by sa mali snažiť zabezpečiť, aby 
sa zbytočne nezaťažovali demokraticky
riadené družstvá, ktoré zohrávajú dôležitú 
úlohu v oblasti boja proti sociálnemu 
vylúčeniu na úrovni miestnych 
spoločenstiev. Komisia by mala schváliť 
tento návrh technických noriem v súlade 
s právnymi predpismi Spoločenstva, aby 
mali právne záväzný účinok. Komisia musí 
prijať návrh technických noriem. Tento 
návrh by mal podliehať zmene a doplneniu, 
ak by napríklad návrh technických noriem 
bol nezlučiteľný s právom Spoločenstva, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

Or. en

Odôvodnenie

Európsky orgán pre bankovníctvo musí zohľadniť rozličné obchodné modely, ktoré v odvetví 
finančných služieb existujú. Technické normy by sa v prípade rovnakého typu finančných 
inštitúcií nemali medzi členskými štátmi líšiť, musia však umožňovať istý stupeň flexibility, 
aby bolo možné uznať existenciu demokraticky riadených družstiev, ktorých obchodný model 
má výrazný odpor voči riziku a ktoré zohrávajú významnú úlohu v boji proti sociálnemu 
vylúčeniu v rámci miestnych spoločenstiev.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na (14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
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vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
by mala schváliť tento návrh technických 
noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by mal
podliehať zmene a doplneniu, ak by 
napríklad návrh technických noriem bol 
nezlučiteľný s právom Spoločenstva, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Tieto 
normy by preto nemali byť v protiklade 
s právnymi predpismi členských štátov, 
pretože tieto právne predpisy naznačujú 
existenciu politickej voľby. Komisia by 
mala schváliť tento návrh technických 
noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem alebo ich zamietnuť 
v súlade s jasnými a transparentnými 
zásadami. Tento návrh by mal byť 
zamietnutý, ak by napríklad návrh 
technických noriem bol nezlučiteľný 
s právom Spoločenstva, nerešpektoval by 
zásadu proporcionality alebo by bol 
v protiklade so základnými zásadami 
vnútorného trhu pre finančné služby 
uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
by mala schváliť tento návrh technických 
noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by mal 
podliehať zmene a doplneniu, ak by 
napríklad návrh technických noriem bol 
nezlučiteľný s právom Spoločenstva, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
by mala schváliť tento návrh technických 
noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by vo 
všeobecnosti nemal podliehať zmene 
a doplneniu Komisie, ak si to nevyžadujú 
výnimočné okolnosti, ak by napríklad 
návrh technických noriem bol nezlučiteľný 
s právom Európskej únie, nerešpektoval 
by zásadu proporcionality alebo by bol 
v protiklade so základnými zásadami 
vnútorného trhu pre finančné služby 
uvedenými v právnych predpisoch 
Európskej únie týkajúcich sa finančných 
služieb. Komisia by nemala meniť obsah 
technických noriem, ktoré vypracoval 
orgán pre bankovníctvo bez 
predchádzajúcej koordinácie s týmto 
orgánom. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

Or. en
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Odôvodnenie

Komisia by mala využívať právomoc v oblasti zmeny a doplnenia článku 7 o technických 
normách len ako poslednú možnosť. V opačnom prípade by to mohlo ohroziť úlohu orgánov 
EOD ako predkladateľov a spôsobiť finančným inštitúciám právnu neistotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
by mala schváliť tento návrh technických 
noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by mal
podliehať zmene a doplneniu, ak by 
napríklad návrh technických noriem bol 
nezlučiteľný s právom Spoločenstva, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
by mala schváliť tento návrh technických 
noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by nemal 
podliehať zmene a doplneniu Komisie. 
Komisia by mala zamietnuť návrh 
technických noriem len v prípade, že by 
bol nezlučiteľný s právom Európskej únie, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Európskej únie týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.
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Or. en

Odôvodnenie

Komisia by nemala mať právomoc meniť a dopĺňať technické normy, ktoré predložil orgán 
pre bankovníctvo, s cieľom zabezpečiť jeho nezávislosť a rešpektovanie jeho odbornosti. 
Komisia by mala mať len právo kontroly návrhov technických noriem, v rámci ktorej ich môže 
schváliť alebo zamietnuť v súlade s jasnými a transparentnými zásadami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Leonardo Domenici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
by mala schváliť tento návrh technických 
noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by mal
podliehať zmene a doplneniu, ak by 
napríklad návrh technických noriem bol 
nezlučiteľný s právom Spoločenstva, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
by mala schváliť tento návrh technických 
noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by nemal 
podliehať zmene a doplneniu Komisie. 
Komisia by mala zamietnuť návrh 
technických noriem len v prípade, že by 
bol nezlučiteľný s právom Európskej únie, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Európskej únie týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
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prijatie rozhodnutia o schválení. by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by nemala mať právomoc meniť a dopĺňať technické normy, ktoré predložil orgán 
pre bankovníctvo, s cieľom zabezpečiť jeho nezávislosť a rešpektovanie jeho odbornosti. 
Komisia by mala mať len právo kontroly návrhov technických noriem, v rámci ktorej ich môže 
schváliť alebo zamietnuť v súlade s jasnými a transparentnými zásadami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Proces vypracovania technických 
noriem v tomto nariadení prebieha bez 
toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie prijímať z vlastnej iniciatívy 
a vykonávať opatrenia na základe 
komitologických postupov na úrovni 2 
Lamfalussyho štruktúry, ako sa 
ustanovuje v príslušných právnych 
predpisoch Spoločenstva. Záležitosti, 
ktorých sa dotýkajú technické normy, 
nezahŕňajú politické rozhodnutia a ich 
obsah vyčleňujú akty Spoločenstva prijaté 
na úrovni 1. Vypracovanie návrhu noriem 
orgánom zaisťuje, že v sa plnej miere 
využijú odborné poznatky vnútroštátnych 
orgánov dohľadu.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Proces vypracovania technických 
noriem v tomto nariadení prebieha bez 
toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie 
prijímať z vlastnej iniciatívy a vykonávať 
opatrenia na základe komitologických 
postupov na úrovni 2 Lamfalussyho 
štruktúry, ako sa ustanovuje v príslušných 
právnych predpisoch Spoločenstva. 
Záležitosti, ktorých sa dotýkajú technické 
normy, nezahŕňajú politické rozhodnutia 
a ich obsah vyčleňujú akty Spoločenstva
prijaté na úrovni 1. Vypracovanie návrhu 
noriem orgánom zaisťuje, že v sa plnej 
miere využijú odborné poznatky 
vnútroštátnych orgánov dohľadu.

(15) Proces vypracovania technických 
noriem v tomto nariadení prebieha bez 
toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie 
prijímať z vlastnej iniciatívy a vykonávať 
opatrenia na základe komitologických 
postupov na úrovni 2 Lamfalussyho 
štruktúry, ako sa ustanovuje v príslušných 
právnych predpisoch Európskej únie. 
Záležitosti, ktorých sa dotýkajú technické 
normy, by nemali zahŕňať politické 
rozhodnutia a ich obsah by mali presne 
vyčleňovať akty Európskej únie prijaté na 
úrovni 1. Technické normy by mali byť 
primerané a zohľadňovať rozdiely vo 
veľkosti a komplexnosti finančných
inštitúcií. V prípade, že boli naplánované 
opatrenia na úrovni 2 alebo že tieto 
opatrenia už existujú, takéto technické 
normy by mali rešpektovať tieto opatrenia 
na úrovni 2 a stanoviť len podmienky 
uplatňovania týchto opatrení. 
Vypracovanie návrhu noriem orgánom 
zaisťuje, že v sa plnej miere využijú 
odborné poznatky vnútroštátnych orgánov 
dohľadu.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa pri vypracúvaní noriem v rámci článku 7 nezavádzala právna neistota 
v dôsledku obmedzenia používania týchto noriem tam, kde je to najviac potrebné: týka sa to 
skôr technických oblastí ako politických rozhodnutí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Proces vypracovania technických 
noriem v tomto nariadení prebieha bez 
toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie 
prijímať z vlastnej iniciatívy a vykonávať 
opatrenia na základe komitologických 
postupov na úrovni 2 Lamfalussyho 
štruktúry, ako sa ustanovuje v príslušných 
právnych predpisoch Spoločenstva. 
Záležitosti, ktorých sa dotýkajú technické 
normy, nezahŕňajú politické rozhodnutia 
a ich obsah vyčleňujú akty Spoločenstva 
prijaté na úrovni 1. Vypracovanie návrhu 
noriem orgánom zaisťuje, že v sa plnej 
miere využijú odborné poznatky 
vnútroštátnych orgánov dohľadu.

(15) Proces vypracovania technických 
noriem v tomto nariadení prebieha bez 
toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie 
prijímať z vlastnej iniciatívy a vykonávať 
opatrenia na základe komitologických 
postupov na úrovni 2 Lamfalussyho 
štruktúry, ako sa ustanovuje v príslušných 
právnych predpisoch Spoločenstva. 
Záležitosti, ktorých sa dotýkajú technické 
normy, nezahŕňajú politické rozhodnutia 
a ich obsah vyčleňujú akty Spoločenstva 
prijaté na úrovni 1. Kým technické normy 
vypracované podľa tohto nariadenia 
zohľadňujú inštitúcie, ktoré sú len 
zriedka činné na miestnej úrovni bez 
celoeurópskeho rozmeru, v každom 
prípade by sa mal vyhodnotiť celkový 
vplyv technických noriem na celé 
odvetvie. Vypracovanie návrhu noriem 
orgánom zaisťuje, že v sa plnej miere 
využijú odborné poznatky vnútroštátnych 
orgánov dohľadu.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú 
technické normy, by mal mať orgán pre 
bankovníctvo právomoc vydávať 
nezáväzné usmernenia a odporúčania 
týkajúce sa uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva. S cieľom zaručiť 
transparentnosť a posilniť dodržiavanie 
týchto usmernení a odporúčaní 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by 
vnútroštátne orgány mali mať povinnosť 
uviesť svoje dôvody, ak tieto usmernenia 
a odporúčania nedodržiavajú.

(16) V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú 
normy regulácie alebo dohľadu, by mal 
mať orgán pre bankovníctvo právomoc 
vydávať nezáväzné usmernenia 
a odporúčania týkajúce sa uplatňovania 
právnych predpisov EÚ na podporu 
najlepších postupov. S cieľom zaručiť 
transparentnosť a posilniť dodržiavanie 
týchto usmernení a odporúčaní 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu 
a finančnými inštitúciami by vnútroštátne 
orgány mali mať povinnosť uviesť svoje 
dôvody, ak tieto usmernenia a odporúčania 
nedodržiavajú a finančné inštitúcie by 
mali mať povinnosť podávať správy, ak 
tieto usmernenia a odporúčania pri 
podávaní správ dodržiavajú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú 
technické normy, by mal mať orgán pre 
bankovníctvo právomoc vydávať 
nezáväzné usmernenia a odporúčania 
týkajúce sa uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva. S cieľom zaručiť 
transparentnosť a posilniť dodržiavanie 
týchto usmernení a odporúčaní 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by 
vnútroštátne orgány mali mať povinnosť 

(16) V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú 
technické normy, by mal mať orgán pre 
bankovníctvo právomoc vydávať 
nezáväzné usmernenia a odporúčania 
týkajúce sa uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva. S cieľom zaručiť 
transparentnosť a posilniť dodržiavanie 
týchto usmernení a odporúčaní 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by 
vnútroštátne orgány mali mať povinnosť 
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uviesť svoje dôvody, ak tieto usmernenia 
a odporúčania nedodržiavajú.

uviesť svoje dôvody, ak tieto usmernenia 
a odporúčania nedodržiavajú. V oblastiach, 
na ktoré sa nevzťahujú technické normy, 
by orgán pre bankovníctvo mal uviesť do 
platnosti najlepšie postupy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Zaistenie správneho a úplného 
uplatňovania právnych predpisov 
Spoločenstva je základným predpokladom 
pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie 
finančných trhov, stabilitu finančných 
systémov a neutrálne podmienky 
hospodárskej súťaže pre finančné inštitúcie 
v Spoločenstve. Mal by sa preto vytvoriť 
mechanizmus, ktorým by orgán riešil 
prípady nesprávneho alebo
nedostatočného uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva. Tento 
mechanizmus by sa mal vzťahovať na 
oblasti, v ktorých sa na základe právnych 
predpisov Spoločenstva vymedzujú jasné 
a nepodmienečné povinnosti.

(17) Zaistenie správneho a úplného 
uplatňovania právnych predpisov 
Európskej únie je základným 
predpokladom pre integritu, účinnosť 
a riadne fungovanie finančných trhov, 
stabilitu finančných systémov a neutrálne 
podmienky hospodárskej súťaže pre 
finančné inštitúcie v Spoločenstve. Mal by 
sa preto vytvoriť mechanizmus, ktorým by 
orgán riešil prípady neuplatňovania alebo 
nesprávneho uplatňovania, ktoré 
predstavujú porušenie právnych predpisov 
Európskej únie. Tento mechanizmus by sa 
mal vzťahovať na oblasti, v ktorých sa na 
základe právnych predpisov Európskej 
únie vymedzujú jasné a nepodmienečné 
povinnosti. Vo všeobecnosti by sa nemal 
využívať v prípadoch týkajúcich sa len 
nesprávnej transpozície právnych 
predpisov Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné vymedziť využívanie mechanizmu uvedeného v článku 9 na uplatňovanie noriem, 
ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, a nie všeobecné využívanie nesprávnej transpozície 
právnych predpisov Európskej únie. Cieľom je minimalizovať právnu neistotu pre účastníkov 
trhu, ktorí si musia byť istí pri uplatňovaní postupu uvedeného v článku 9, pokiaľ ide 
o zabezpečenie rovnakých podmienok v celej EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Zaistenie správneho a úplného 
uplatňovania právnych predpisov 
Spoločenstva je základným predpokladom 
pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie 
finančných trhov, stabilitu finančných 
systémov a neutrálne podmienky 
hospodárskej súťaže pre finančné inštitúcie 
v Spoločenstve. Mal by sa preto vytvoriť 
mechanizmus, ktorým by orgán riešil 
prípady nesprávneho alebo nedostatočného 
uplatňovania právnych predpisov 
Spoločenstva. Tento mechanizmus by sa 
mal vzťahovať na oblasti, v ktorých sa na 
základe právnych predpisov Spoločenstva 
vymedzujú jasné a nepodmienečné 
povinnosti.

(17) Zaistenie správneho a úplného 
uplatňovania európskych právnych 
predpisov je základným predpokladom pre 
integritu, transparentnosť, účinnosť 
a riadne fungovanie finančných trhov, 
stabilitu finančných systémov a neutrálne 
podmienky hospodárskej súťaže pre 
finančné inštitúcie v EÚ. Mal by sa preto 
vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán 
riešil prípady nesprávneho alebo 
nedostatočného uplatňovania európskych 
právnych predpisov. Tento mechanizmus 
by sa mal vzťahovať na oblasti, v ktorých 
sa na základe európskych právnych 
predpisov vymedzujú jasné 
a nepodmienečné povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Ak vnútroštátny orgán nedodržiava 
odporúčanie, Komisia by mala byť 
oprávnená adresovať rozhodnutie 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
dohľadu s cieľom zaistiť dodržiavanie 
právnych predpisov Spoločenstva, ktoré 
bude mať priame právne účinky a ktoré sa 
môže uplatniť pred vnútroštátnymi súdmi 
a orgánmi a presadzovať na základe článku

(19) Ak vnútroštátny orgán nedodržiava 
odporúčanie, Komisia by mala byť 
oprávnená adresovať formálne stanovisko
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
dohľadu s cieľom zaistiť dodržiavanie 
právnych predpisov Európskej únie, ktoré 
bude mať priame právne účinky a ktoré sa 
môže uplatniť pred vnútroštátnymi súdmi 
a orgánmi a presadzovať na základe článku
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226 Zmluvy o ES. 258 Zmluvy o fungovaní EÚ. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) S cieľom prekonať výnimočné 
situácie spojené s pretrvávajúcou 
nečinnosťou daného príslušného orgánu 
by mal mať orgán pre bankovníctvo ako 
poslednú možnosť právomoc prijať 
rozhodnutia adresované jednotlivým 
finančným inštitúciám. Táto právomoc by 
sa mala obmedziť na mimoriadne 
okolnosti, za ktorých príslušný orgán 
nedodržiava rozhodnutia, ktoré sú mu 
adresované, a v ktorých sú právne 
predpisy Spoločenstva priamo 
uplatniteľné na finančné inštitúcie na 
základe existujúcich alebo budúcich 
nariadení EÚ.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho 
fungovania a integrity finančných trhov 
alebo stability finančného systému 
Spoločenstva si vyžadujú rýchlu 
a spoločnú reakciu na úrovni 
Spoločenstva. Orgán pre bankovníctvo by 
mal byť preto schopný požadovať 
od vnútroštátnych orgánov dohľadu, aby 
prijali konkrétne oparenia na odstránenie 
núdzovej situácie. Keďže vymedzenie 
núdzovej situácie obsahuje významný 
stupeň rozhodovania na základe vlastného 
uváženia, táto právomoc by sa mala zveriť 
Komisii. S cieľom zaistiť účinnú reakciu 
na núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 
finančným situáciám v oblastiach práva 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky 
krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom. 

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Carl Haglund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Spoločenstva si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Európskej únie si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
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úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. Keďže 
vymedzenie núdzovej situácie obsahuje 
významný stupeň rozhodovania na 
základe vlastného uváženia, táto 
právomoc by sa mala zveriť Komisii.
S cieľom zaistiť účinnú reakciu na 
núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 
finančným situáciám v oblastiach práva 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky 
krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom. 

úrovni Európskej únie. Rada by na 
základe konzultácie s výborom ESRB,
a prípadne s európskymi orgánmi 
dohľadu, mala mať právomoc stanoviť, 
kedy dochádza k núdzovej situácii. V 
prípade, že sa táto núdzová situácia 
vzťahuje na trh vo všeobecnosti, orgán pre 
bankovníctvo by mal byť schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. S cieľom 
zaistiť účinnú reakciu na núdzovú situáciu 
v prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu orgán pre 
bankovníctvo by mal mať právomoc prijať 
ako poslednú možnosť a na základe 
jasného mandátu od Rady rozhodnutia 
priamo určené finančnému trhu so 
zámerom zmierniť účinky krízy a opätovné 
nastoliť dôveru k trhom. 

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné poveriť Európsky orgán pre bankovníctvo právomocou uplatňovať rozhodnutia 
priamo na príslušné vnútroštátne orgány a jednotlivé banky. V prípade núdzovej situácie na 
trhu všeobecnejšieho charakteru by mal EOB vydávať opatrenia, ktoré sa priamo uplatňujú 
na vnútroštátne orgány. Tieto opatrenia by však mali byť založené na základe mandátu Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Spoločenstva si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na
úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Európskej únie si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
úrovni Európskej únie. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
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odstránenie núdzovej situácie. Keďže 
vymedzenie núdzovej situácie obsahuje 
významný stupeň rozhodovania na základe 
vlastného uváženia, táto právomoc by sa 
mala zveriť Komisii. S cieľom zaistiť 
účinnú reakciu na núdzovú situáciu 
v prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu orgán 
pre bankovníctvo by mal mať právomoc 
prijať ako poslednú možnosť rozhodnutia 
priamo určené finančným situáciám 
v oblastiach práva Spoločenstva, ktoré sa 
na ne priamo vzťahujú, so zámerom 
zmierniť účinky krízy a opätovné nastoliť 
dôveru k trhom. 

odstránenie núdzovej situácie. Vzhľadom 
na citlivosť tejto otázky právomoc 
stanoviť, kedy dochádza k núdzovej 
situácii, obsahuje významný stupeň 
rozhodovania na základe vlastného 
uváženia, táto právomoc by sa mala zveriť 
Rade po primeraných konzultáciách 
s Komisiou, výborom ESRB a v prípade 
potreby aj s európskymi orgánmi 
dohľadu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Spoločenstva si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. Keďže 
vymedzenie núdzovej situácie obsahuje 
významný stupeň rozhodovania na 
základe vlastného uváženia, táto
právomoc by sa mala zveriť Komisii. 
S cieľom zaistiť účinnú reakciu na 
núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Európskej únie si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. Právomoc 
na vymedzenie núdzovej situácie by sa 
mala zveriť Rade po konzultácii 
s Komisiou, výborom ESRB a v prípade 
potreby aj s európskymi orgánmi 
dohľadu. 
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finančným situáciám v oblastiach práva 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky 
krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom. 

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodnejšie, aby právomoc na vymedzenie núdzovej situácie nebola zverená Európskej 
komisii vzhľadom na dôsledky pre členské štáty a  úlohu v oblasti systémového rizika výboru 
ESRB, a takisto nie je vhodné, aby EOD prijímali záväzné rozhodnutia o jednotlivých 
inštitúciách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Spoločenstva si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. Keďže 
vymedzenie núdzovej situácie obsahuje 
významný stupeň rozhodovania na základe 
vlastného uváženia, táto právomoc by sa 
mala zveriť Komisii. S cieľom zaistiť 
účinnú reakciu na núdzovú situáciu 
v prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu orgán pre 
bankovníctvo by mal mať právomoc prijať 
ako poslednú možnosť rozhodnutia priamo 
určené finančným situáciám v oblastiach 
práva Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky 
krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom. 

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Únie si vyžadujú 
rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni Únie. 
Orgán pre bankovníctvo by mal byť preto 
schopný požadovať od vnútroštátnych 
orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne 
oparenia na odstránenie núdzovej situácie. 
Keďže vymedzenie núdzovej situácie 
obsahuje významný stupeň rozhodovania 
na základe vlastného uváženia, táto 
právomoc by sa mala zveriť Rade. 
S cieľom zaistiť účinnú reakciu na 
núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 
finančným situáciám v oblastiach práva 
Únie, ktoré sa na ne priamo vzťahujú, so 
zámerom zmierniť účinky krízy a opätovné 
nastoliť dôveru k trhom. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Spoločenstva si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. Keďže 
vymedzenie núdzovej situácie obsahuje 
významný stupeň rozhodovania na 
základe vlastného uváženia, táto 
právomoc by sa mala zveriť Komisii. 
S cieľom zaistiť účinnú reakciu na 
núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 
finančným situáciám v oblastiach práva 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky 
krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom. 

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Únie si vyžadujú 
rýchlu a spoločnú reakciu na úrovni Únie. 
Orgán pre bankovníctvo by mal byť preto 
schopný požadovať od vnútroštátnych 
orgánov dohľadu, aby prijali konkrétne 
oparenia na odstránenie núdzovej situácie. 
Európsky výbor pre systémové riziká by 
mal stanoviť, kedy dochádza k núdzovej 
situácii; Komisia alebo Rada by mali 
prijať rozhodnutie o vymedzení existencie 
takejto situácie alebo iných odôvodnených 
okolností, ktoré si vyžadujú rovnakú 
posilnenú inštitucionálnu reakciu. 
S cieľom zaistiť účinnú reakciu na 
núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 
finančným situáciám v oblastiach práva 
Únie, ktoré sa na ne priamo vzťahujú, so 
zámerom zmierniť účinky krízy a opätovné 
nastoliť dôveru k trhom. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Peter Skinner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
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finančného systému Spoločenstva si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. Keďže 
vymedzenie núdzovej situácie obsahuje 
významný stupeň rozhodovania na 
základe vlastného uváženia, táto 
právomoc by sa mala zveriť Komisii.
S cieľom zaistiť účinnú reakciu na 
núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 
finančným situáciám v oblastiach práva 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky 
krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom. 

finančného systému Spoločenstva si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. Európsky 
výbor pre systémové riziká by mal 
stanoviť, kedy dochádza k núdzovej
situácii. Komisia by mala vyhlásiť 
núdzovú situáciu na základe odporúčania 
Európskeho výboru pre systémové riziká. 
S cieľom zaistiť účinnú reakciu na 
núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 
finančným situáciám v oblastiach práva 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky 
krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom. 

Or. en

Odôvodnenie

Výbor ESRB je najvhodnejší orgán na vyhlásenie núdzovej situácie. Keďže si však vymedzenie 
existencie alebo neexistencie núdzovej situácie vyžaduje veľký stupeň rozhodovania na 
základe vlastného uváženia, na základe právnych predpisov vyplývajúcich zo Zmluvy je 
potrebné, aby bola Komisia právnym subjektom, ktorý prijme konečné rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Leonardo Domenici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Spoločenstva si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 

(21) Vážne ohrozenia riadneho fungovania 
a integrity finančných trhov alebo stability 
finančného systému Spoločenstva si 
vyžadujú rýchlu a spoločnú reakciu na 
úrovni Spoločenstva. Orgán pre 
bankovníctvo by mal byť preto schopný 
požadovať od vnútroštátnych orgánov 
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dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. Keďže 
vymedzenie núdzovej situácie obsahuje 
významný stupeň rozhodovania na 
základe vlastného uváženia, táto 
právomoc by sa mala zveriť Komisii.
S cieľom zaistiť účinnú reakciu na 
núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 
finančným situáciám v oblastiach práva 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky 
krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom. 

dohľadu, aby prijali konkrétne oparenia na 
odstránenie núdzovej situácie. Európsky 
výbor pre systémové riziká by mal 
stanoviť, kedy dochádza k núdzovej
situácii. S cieľom zaistiť účinnú reakciu na 
núdzovú situáciu v prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu orgán pre bankovníctvo by mal 
mať právomoc prijať ako poslednú 
možnosť rozhodnutia priamo určené 
finančným situáciám v oblastiach práva 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú, so zámerom zmierniť účinky 
krízy a opätovné nastoliť dôveru k trhom. 

Or. en

Odôvodnenie

Vytvorenie jednotného trhu EÚ pre finančné služby si vyžaduje koordinovanú činnosť 
s cieľom čeliť potenciálnym núdzovým situáciám, keďže kríza v jednom členskom štáte by sa 
mohla rýchlo rozšíriť za jeho hranice. Z tohto dôvodu je potrebné poskytnúť výboru ESRB 
právomoci na vymedzenie existencie núdzovej situácie.

Výbor ESRB je veľmi vhodný na vymedzenie potenciálnych núdzových situácií, pretože je to 
technický orgán zriadený na monitorovanie a vyhodnotenie potenciálnych hrozieb pre 
finančnú stabilitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) So zreteľom na vyhlásenie 
o posilnení finančného systému zo samitu 
vedúcich predstaviteľov skupiny G20, 
ktorý sa konal v Londýne 2. apríla 2009,
v ktorom sa vyzývalo na „stanovenie 
usmernení a podporu zavedenia, 
fungovania a účasti kolégií orgánov 
dohľadu, a to aj prostredníctvom 
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prebiehajúcej identifikácie systematicky 
najdôležitejších cezhraničných firiem“. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi 
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory 
týkajúce sa výkladu a uplatňovania 
právnych predpisov Spoločenstva 
v rozhodnutiach v oblasti dohľadu. 
Existujúce zmierovacie mechanizmy 
ustanovené v odvetvových právnych 
predpisoch sa musia dodržiavať. 
V prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu ako 
poslednú možnosť orgán pre 
bankovníctvo by mal mať právomoc 
prijať rozhodnutia určené priamo 
finančným inštitúciám v oblastiach 
právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa 
na ne priamo vzťahujú. 

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory cezhraničného 
charakteru medzi týmito príslušnými 
orgánmi so záväzným účinkom, a to aj 
v rámci kolégií orgánov dohľadu. Mala by 
sa ustanoviť lehota na zmierenie, počas 
ktorej môžu príslušné orgány dosiahnuť 
dohodu. Medzi právomoci orgánu by mali 
patriť aj spory týkajúce sa postupu alebo 
obsahu činnosti alebo nečinnosti 
príslušného orgánu členského štátu. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi 
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce 
sa výkladu a uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva v rozhodnutiach 
v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie 
mechanizmy ustanovené v odvetvových 
právnych predpisoch sa musia dodržiavať.
V prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu ako 
poslednú možnosť orgán pre 
bankovníctvo by mal mať právomoc 
prijať rozhodnutia určené priamo 
finančným inštitúciám v oblastiach 
právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa 
na ne priamo vzťahujú.

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi 
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce 
sa výkladu a uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva v rozhodnutiach 
v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie 
mechanizmy ustanovené v odvetvových 
právnych predpisoch sa musia dodržiavať.

Or. en

Odôvodnenie

Nie je vhodné, aby EOD priamo prijímali záväzné rozhodnutia o jednotlivých finančných 
inštitúciách. Vzhľadom na to, že príslušný vnútroštátny orgán je zodpovedný za každodenný 
dohľad nad finančnými inštitúciami, z právneho hľadiska sa uprednostňuje, aby EOD prinútil 
vnútroštátny orgán zmeniť a doplniť činnosti na trhu, aby boli v súlade s rozhodnutím podľa 
článku 11 o mediačnom procese.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi 
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce 
sa výkladu a uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva v rozhodnutiach 
v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie 
mechanizmy ustanovené v odvetvových 
právnych predpisoch sa musia dodržiavať. 
V prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu ako 
poslednú možnosť orgán pre bankovníctvo 
by mal mať právomoc prijať rozhodnutia 
určené priamo finančným inštitúciám 
v oblastiach právnych predpisov 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú. 

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi 
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce 
sa výkladu a uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva v rozhodnutiach 
v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie 
mechanizmy ustanovené v odvetvových 
právnych predpisoch sa musia dodržiavať. 
V prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu ako 
poslednú možnosť orgán pre bankovníctvo 
by mal mať právomoc prijať rozhodnutia 
určené priamo finančným inštitúciám 
v oblastiach právnych predpisov 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú. V prípade, že sa v príslušných 
právnych predpisoch EÚ udelí členským 
štátom právomoc rozhodovať na základe 
vlastného uváženia, rozhodnutia, ktoré 
prijme orgán pre bankovníctvo nemôžu 
nahradiť vykonávanie rozhodnutia 
prijatého na základe vlastného uváženia, 
ak je v súlade s právnymi predpismi 
Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory 
týkajúce sa výkladu a uplatňovania 
právnych predpisov Spoločenstva 
v rozhodnutiach v oblasti dohľadu. 
Existujúce zmierovacie mechanizmy 
ustanovené v odvetvových právnych 
predpisoch sa musia dodržiavať. V prípade 
nečinnosti príslušných vnútroštátnych 
orgánov dohľadu ako poslednú možnosť 
orgán pre bankovníctvo by mal mať 
právomoc prijať rozhodnutia určené 
priamo finančným inštitúciám v oblastiach 
právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa 
na ne priamo vzťahujú. 

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Právomoci 
orgánu by v tejto súvislosti mali byť 
špecifikované v sektorových právnych 
predpisoch definovaných podľa článku 1 
ods. 2. Existujúce zmierovacie 
mechanizmy ustanovené v odvetvových 
právnych predpisoch sa musia dodržiavať. 
V prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu ako 
poslednú možnosť orgán pre bankovníctvo 
by mal mať právomoc prijať rozhodnutia 
určené priamo finančným inštitúciám 
v oblastiach právnych predpisov 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú. 

Or. en

Odôvodnenie

Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh je výsledkom pozmeňujúceho a doplňujúceho 
návrhu predloženého k článku 11 ods. 1 o účele „záväznej mediácie“. Daný návrh nariadenia 
len poukazuje na právomoci EOB týkajúce sa zabezpečenia „záväznej mediácie“ a postupu. 
Účel „záväznej mediácie“ sa však stanovuje na základe jednotlivých prípadov v odvetvových 
právnych predpisoch.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi 
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce 
sa výkladu a uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva v rozhodnutiach 
v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie 
mechanizmy ustanovené v odvetvových 
právnych predpisoch sa musia dodržiavať. 
V prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu ako 
poslednú možnosť orgán pre bankovníctvo 
by mal mať právomoc prijať rozhodnutia 
určené priamo finančným inštitúciám 
v oblastiach právnych predpisov 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú. 

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi 
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce 
sa výkladu a uplatňovania európskych
právnych predpisov v rozhodnutiach 
v oblasti dohľadu; dodržiavanie prijatých 
záväzných rozhodnutí nebráni 
vykonávaniu dodatočných prudenciálnych 
rozhodnutí na základe vlastného uváženia 
príslušným orgánom v súlade 
s medzinárodnými zásadami 
o cezhraničnom dohľade. Existujúce 
zmierovacie mechanizmy ustanovené 
v odvetvových právnych predpisoch sa 
musia dodržiavať. V prípade nečinnosti 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu ako poslednú možnosť orgán pre 
bankovníctvo by mal mať právomoc prijať 
rozhodnutia určené priamo finančným 
inštitúciám v oblastiach európskych
právnych predpisov, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú. 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Leonardo Domenici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi 
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce 
sa výkladu a uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva v rozhodnutiach 
v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie 
mechanizmy ustanovené v odvetvových 
právnych predpisoch sa musia dodržiavať. 
V prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu ako 
poslednú možnosť orgán pre bankovníctvo 
by mal mať právomoc prijať rozhodnutia 
určené priamo finančným inštitúciám 
v oblastiach právnych predpisov 
Spoločenstva, ktoré sa na ne priamo 
vzťahujú. 

(22) S cieľom zaistiť účinný a účinný 
dohľad a vyvážené zváženie stanovísk 
príslušných orgánov v rôznych členských 
štátoch by orgán pre bankovníctvo mal byť 
schopný urovnať spory medzi týmito 
príslušnými orgánmi so záväzným 
účinkom, a to aj v rámci kolégií orgánov 
dohľadu. Mala by sa ustanoviť lehota na 
zmierenie, počas ktorej môžu príslušné 
orgány dosiahnuť dohodu. Medzi 
právomoci orgánu by mali patriť spory 
týkajúce sa procesných povinností 
v procese spolupráce, ako aj spory týkajúce 
sa výkladu a uplatňovania právnych 
predpisov Európskej únie v rozhodnutiach 
v oblasti dohľadu. Existujúce zmierovacie 
mechanizmy ustanovené v odvetvových 
právnych predpisoch sa musia dodržiavať. 
V prípade nečinnosti príslušných 
vnútroštátnych orgánov dohľadu ako 
poslednú možnosť orgán pre bankovníctvo 
by mal mať právomoc prijať rozhodnutia 
určené priamo finančným inštitúciám 
v oblastiach právnych predpisov Európskej 
únie, ktoré sa na ne priamo vzťahujú. Táto 
zásada sa vzťahuje aj na spory v rámci 
kolégií orgánov dohľadu.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade potenciálneho sporu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu je potrebný zásah 
EOB s cieľom poskytnúť finančným inštitúciám právnu istotu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Kríza odhalila najväčšie medzery 
v existujúcich prístupoch v rámci 
dohľadu nad cezhraničnými finančnými 
inštitúciami, najmä najväčšími 
a najkomplexnejšími, ktorých úpadok by 
mohol spôsobiť systémové škody. Tieto 
medzery vznikajú v dôsledku rozdielnych 
oblastí činnosti finančných inštitúcií na 
jednej strane a orgánov dohľadu na 
druhej strane. Finančné inštitúcie 
vykonávajú činnosť na trhu bez hraníc 
a orgány dohľadu každodenne 
kontrolujú, či ich právomoci končia na 
hraniciach príslušného štátu. S cieľom 
vyriešiť tieto nezrovnalosti je potrebné 
väčšmi posilniť konvergenciu a integráciu 
dohľadu v rámci Európskej únie a na 
medzinárodnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Kríza poukázala na chyby 
v súčasných ustanoveniach o vykonávaní 
dohľadu nad finančnými inštitúciami 
vykonávajúcimi cezhraničnú činnosť. 
Táto situácia poskytuje dobrý dôvod na 
posilnenie rámca EÚ pre lepšiu 
spoluprácu a koordináciu medzi 
príslušnými národnými orgánmi dohľadu 
v súvislosti s kontrolou inštitúcií 
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vykonávajúcich cezhraničnú činnosť.

Or. de

Odôvodnenie

Potom, ako kríza poukázala na chyby v rámci dohľadu na finančnými inštitúciami 
vykonávajúcimi cezhraničnú činnosť, je potrebné stanoviť európsky rámec, ktorým sa 
zabezpečí lepšia koordinácia národných orgánov dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22b) Podľa správy lorda Turnera 
uverejnenej v marci 2009 „môžu súčasné 
pravidlá jednotného trhu viesť 
k neprijateľným rizikám pre vkladateľov 
a daňových poplatníkov“ a „súčasné 
ustanovenia, ktoré sú kombináciou práv 
na cezhraničnú činnosť bánk (branch 
passporting rights), dohľadu v príslušnej 
krajine a čisto vnútroštátnej ochrany 
vkladov, nepredstavujú pevný základ pre 
budúcu reguláciu európskych 
cezhraničných retailových bánk 
a vykonávanie dohľadu nad nimi“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22c) Ako sa ďalej uvádza v správe lorda 
Turnera: „náležitejšie ustanovenia si 
vyžadujú buď silnejšie právomoci na 
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vnútroštátnej úrovni, čoho dôsledkom by 
bol menej otvorený jednotný trh, alebo 
silnejšiu mieru európskej integrácie. Zdá 
sa, že primeraným riešením by mohla byť 
kombinácia oboch možností: miera, do 
akej sú potrebné právomoci na 
vnútroštátnej úrovni, bude závisieť od 
toho, aké účinné budú európske 
právomoci“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22d) Riešenie na európskej úrovni si 
vyžaduje vytvorenie novej inštitucionálnej 
štruktúry Európskej únie, nezávislého 
orgánu pre bankovníctvo so zákonnými 
právomocami, subjektov stanovujúcich
normy a orgán dohľadu v oblasti 
cezhraničného dohľadu, posilnenie 
kolégií orgánov dohľadu v rámci 
dohľadu nad cezhraničnými inštitúciami 
a koherentné a väčšie posilnenie 
právomocí dohľadu na vnútroštátnej 
a európskej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22e) Orgán pre bankovníctvo by mal byť 
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oprávnený vypracúvať normy dohľadu na 
posilnenie jednotného uplatňovania 
jednotného súboru pravidiel. Tento orgán 
by mal takisto zohrávať kľúčovú úlohu 
ako sektorový koordinátor a konzultačný 
orgán pre kolégiá orgánov dohľadu 
s cieľom zjednodušiť fungovanie procesu 
výmeny informácií a podporiť 
konvergenciu a konzistentnosť 
v kolégiách pri uplatňovaní práva EÚ. 
Orgán pre bankovníctvo by mal byť 
vedúcim koordinátorom vo vykonávaní 
dohľadu nad bankovými inštitúciami, 
ktoré vykonávajú činnosť v Európskej 
únii. Orgán pre bankovníctvo by mal mať 
aj záväznú sprostredkovateľskú úlohu 
s cieľom riešiť spory medzi príslušnými 
orgánmi dohľadu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22f) Kolégiá orgánov dohľadu by mali 
zohrávať významnú úlohu pri vykonávaní 
účinného, efektívneho a konzistentného 
dohľadu nad cezhraničnými finančnými 
inštitúciami v EÚ. Nemá význam 
zjednocovať základné finančné 
nariadenia, ak postupy vykonávania 
dohľadu zostanú nejednotné. V správe 
pána Larosièra sa zdôrazňuje, že „sa musí 
predchádzať narušeniam hospodárskej 
súťaže a regulačnej arbitráži, ktoré 
vyplývajú z rozdielnych postupov 
vykonávania dohľadu, pretože majú 
potenciál oslabiť finančnú stabilitu okrem 
iného podporovaním presunu finančných 
aktivít do krajín s menej prísnym 
dohľadom. Systém vykonávania dohľadu 
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musí byť vnímaný ako spravodlivý 
a vyvážený“.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Mal by sa zriadiť európsky fond 
finančnej ochrany s cieľom chrániť 
vkladateľov a inštitúcie s ťažkosťami 
v prípade, že by mohli ohroziť finančnú 
stabilitu európskeho jednotného 
finančného trhu. Tento fond by sa mal 
financovať prostredníctvom príspevkov 
cezhraničných finančných inštitúcií,
dlhopisov vydaných fondom alebo vo 
výnimočných prípadoch prostredníctvom 
príspevkov poskytnutých zasiahnutými 
členskými štátmi v súlade s vopred 
schválenými kritériami (revidované 
memorandum o porozumení). Príspevky 
do fondu by mali nahradiť príspevky do 
národných systémov ochrany vkladov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Mal by sa zriadiť Európsky fond na 
ochranu vkladov zameraný na ochranu 
vkladateľov. Príspevky do tohto fondu by 
mali postupne nahradiť príspevky do 
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národných systémov ochrany vkladov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Domnieva sa, že problematika 
rozdelenia záťaže sa musí vyriešiť 
s cieľom skutočne dosiahnuť nový systém 
európskeho dohľadu. Na tento účel bude 
v budúcnosti potrebné zriadiť Európsky 
fond na riešenie problémov s cieľom 
zabezpečiť stabilitu finančného trhu 
v čase vážnej krízy na trhu. Vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby urýchlili 
svoje úsilie v tejto veci.

Or. en

Odôvodnenie

Treba vypracovať opatrenia o rozdelení záťaže s cieľom vyriešiť základné problémy 
cezhraničných inštitúcií. Na stabilizáciu inštitúcií by sa v prípade mimoriadneho napätia na 
trhu mohol využívať Európsky fond pre riešenie problémov. Tento fond by však mal byť jasne 
oddelený od fondu na ochranu vkladov s cieľom chrániť úspory investorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) V správe, ktorú musí Komisia čo 
najskôr predložiť Európskemu 
parlamentu a Rade, by sa mali analyzovať 
opatrenia potrebné pre nový rámec EÚ 
pre riadenie krízy v sektore bankovníctva. 
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Mala by sa v nej preskúmať najmä 
uskutočniteľnosť zriadenia európskeho 
fondu finančnej ochrany alebo 
harmonizovaných vnútroštátnych fondov 
s cieľom chrániť vkladateľov a inštitúcie 
s ťažkosťami v prípade, že by mohli 
ohroziť finančnú stabilitu európskeho 
jednotného finančného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) V správe, ktorú Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade, by sa 
mala z procyklického hľadiska 
analyzovať internalizácia nákladov vo 
finančnom systéme. Mali by sa 
analyzovať aj všetky súvisiace aspekty, 
ako je započítanie a vzájomné 
pohľadávky, dynamické finančné rezervy, 
stanovenie príspevkov do systémov, rozsah 
zahrnutých produktov a vkladateľov, 
účinnosť cezhraničných systémov 
ochrany vkladov a prepojenie medzi 
systémami ochrany vkladov 
a alternatívnymi prostriedkami na 
odškodnenie vkladateľov, ako sú 
mechanizmy núdzového vyplatenia 
a európsky fond finančnej ochrany. Na 
účely tejto správy by členské štáty mali 
zhromaždiť relevantné údaje a predložiť 
ich na požiadanie Komisii.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Orgán pre bankovníctvo tým, že 
zabezpečí, aby boli národné systémy 
ochrany vkladov a fondy zriadené 
a navrhnuté účinným spôsobom, preberá 
zodpovednosť za to, že všetky inštitúcie 
s európskym rozmerom prispejú k stabilite 
jednotného finančného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Vnútroštátne systémy vkladov sa musia účinne kapitalizovať s cieľom chrániť zákazníkov 
a inštitúcie aj v prípade cezhraničných záväzkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností 
môže byť užitočný nástroj pre fungovanie 
siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť 
duplicitu úloh dohľadu, podporiť 
spoluprácu, a tým zjednodušiť proces 
dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na 
finančné inštitúcie. Nariadením by sa preto 
mal zaistiť jasný právny základ pre takéto 
delegovanie. Delegovanie úloh znamená, 
že úlohy vykonáva iný orgán dohľadu 
namiesto zodpovedného orgánu, pričom 
zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa 
dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. 
Delegovaním zodpovedností jeden 
vnútroštátny orgán dohľadu, 
splnomocnenec, môže v určitej záležitosti 

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností 
môže byť užitočný nástroj pre fungovanie 
siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť 
duplicitu úloh dohľadu, podporiť 
spoluprácu, a tým zjednodušiť proces 
dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na 
finančné inštitúcie. Nariadením by sa preto 
mal zaistiť jasný právny základ pre takéto 
delegovanie. Členský štát môže obmedziť 
právomoci vnútroštátneho orgánu 
dohľadu, pokiaľ ide o delegovanie jeho 
úloh. Delegovanie úloh znamená, že úlohy 
vykonáva iný orgán dohľadu namiesto 
zodpovedného orgánu, pričom 
zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa 
dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. 
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týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom 
mene namiesto iného vnútroštátneho 
orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo 
riadiť zásadou pridelenia kompetencie 
v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý 
má dobré predpoklady na to, aby prijal 
v danej veci opatrenia. Prerozdelenie 
zodpovedností môže byť vhodné napríklad 
z dôvodu úspory z rozsahu alebo 
pôsobnosti, súladu pri dohľade nad 
skupinou a optimálneho využívania 
technických odborných znalostí medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. 
V príslušných právnych predpisoch 
Spoločenstva sa môžu ďalej spresniť 
zásady pre prerozdelenie zodpovedností na 
základe dohody. Orgán pre bankovníctvo 
by mal uľahčiť dohody o delegovaní medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu všetkými 
vhodnými prostriedkami. Mal by byť 
vopred informovaný o plánovaných 
dohodách o delegovaní, aby v prípade 
potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. 
Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo 
centralizovať s cieľom zaistiť včasné, 
transparentné a ľahko dostupné informácie 
o dohodách pre všetky dotknuté strany.

Delegovaním zodpovedností jeden 
vnútroštátny orgán dohľadu, 
splnomocnenec, môže v určitej záležitosti 
týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom 
mene namiesto iného vnútroštátneho 
orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo 
riadiť zásadou pridelenia kompetencie 
v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý 
má dobré predpoklady na to, aby prijal 
v danej veci opatrenia. Prerozdelenie 
zodpovedností môže byť vhodné napríklad 
z dôvodu úspory z rozsahu alebo 
pôsobnosti, súladu pri dohľade nad 
skupinou a optimálneho využívania 
technických odborných znalostí medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. 
V príslušných právnych predpisoch 
Spoločenstva sa môžu ďalej spresniť 
zásady pre prerozdelenie zodpovedností na 
základe dohody. Orgán pre bankovníctvo 
by mal uľahčiť dohody o delegovaní medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu všetkými 
vhodnými prostriedkami. Mal by byť 
vopred informovaný o plánovaných 
dohodách o delegovaní, aby v prípade 
potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. 
Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo 
centralizovať s cieľom zaistiť včasné, 
transparentné a ľahko dostupné informácie 
o dohodách pre všetky dotknuté strany.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností 
môže byť užitočný nástroj pre fungovanie 
siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť 
duplicitu úloh dohľadu, podporiť 
spoluprácu, a tým zjednodušiť proces 

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností 
môže byť užitočný nástroj pre fungovanie 
siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť 
duplicitu úloh dohľadu, podporiť 
spoluprácu, a tým zjednodušiť proces 
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dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na 
finančné inštitúcie. Nariadením by sa preto 
mal zaistiť jasný právny základ pre takéto 
delegovanie. Delegovanie úloh znamená, 
že úlohy vykonáva iný orgán dohľadu 
namiesto zodpovedného orgánu, pričom 
zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa 
dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. 
Delegovaním zodpovedností jeden 
vnútroštátny orgán dohľadu, 
splnomocnenec, môže v určitej záležitosti 
týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom 
mene namiesto iného vnútroštátneho 
orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo 
riadiť zásadou pridelenia kompetencie 
v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý 
má dobré predpoklady na to, aby prijal 
v danej veci opatrenia. Prerozdelenie 
zodpovedností môže byť vhodné napríklad 
z dôvodu úspory z rozsahu alebo 
pôsobnosti, súladu pri dohľade nad 
skupinou a optimálneho využívania 
technických odborných znalostí medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. 
V príslušných právnych predpisoch 
Spoločenstva sa môžu ďalej spresniť 
zásady pre prerozdelenie zodpovedností na 
základe dohody. Orgán pre bankovníctvo 
by mal uľahčiť dohody o delegovaní medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu všetkými 
vhodnými prostriedkami. Mal by byť 
vopred informovaný o plánovaných 
dohodách o delegovaní, aby v prípade 
potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. 
Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo 
centralizovať s cieľom zaistiť včasné, 
transparentné a ľahko dostupné informácie 
o dohodách pre všetky dotknuté strany.

dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na 
finančné inštitúcie a najmä na tie finančné 
inštitúcie, ktoré nemajú európsky rozsah.
Nariadením by sa preto mal zaistiť jasný 
právny základ pre takéto delegovanie. 
Delegovanie úloh znamená, že úlohy 
vykonáva iný orgán dohľadu namiesto 
zodpovedného orgánu, pričom 
zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa 
dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. 
Delegovaním zodpovedností jeden 
vnútroštátny orgán dohľadu, 
splnomocnenec, môže v určitej záležitosti 
týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom 
mene namiesto iného vnútroštátneho 
orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo 
riadiť zásadou pridelenia kompetencie 
v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý 
má dobré predpoklady na to, aby prijal 
v danej veci opatrenia. Prerozdelenie 
zodpovedností môže byť vhodné napríklad 
z dôvodu úspory z rozsahu alebo 
pôsobnosti, súladu pri dohľade nad 
skupinou a optimálneho využívania 
technických odborných znalostí medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. 
V príslušných právnych predpisoch 
Spoločenstva sa môžu ďalej spresniť 
zásady pre prerozdelenie zodpovedností na 
základe dohody. Orgán pre bankovníctvo 
by mal uľahčiť a kontrolovať dohody 
o delegovaní medzi vnútroštátnymi 
orgánmi dohľadu všetkými vhodnými 
prostriedkami. Mal by byť vopred 
informovaný o plánovaných dohodách 
o delegovaní, aby v prípade potreby mohol 
vyjadriť svoje stanovisko. Uverejňovanie 
takýchto dohôd by sa malo centralizovať 
s cieľom zaistiť včasné, transparentné 
a ľahko dostupné informácie o dohodách 
pre všetky dotknuté strany. Má preto 
identifikovať a šíriť osvedčené postupy 
týkajúce sa delegovania a dohôd 
o delegovaní.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností 
môže byť užitočný nástroj pre fungovanie 
siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť 
duplicitu úloh dohľadu, podporiť 
spoluprácu, a tým zjednodušiť proces 
dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na 
finančné inštitúcie. Nariadením by sa preto 
mal zaistiť jasný právny základ pre takéto 
delegovanie. Delegovanie úloh znamená, 
že úlohy vykonáva iný orgán dohľadu 
namiesto zodpovedného orgánu, pričom 
zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa 
dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. 
Delegovaním zodpovedností jeden 
vnútroštátny orgán dohľadu, 
splnomocnenec, môže v určitej záležitosti 
týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom 
mene namiesto iného vnútroštátneho 
orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo 
riadiť zásadou pridelenia kompetencie 
v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý 
má dobré predpoklady na to, aby prijal 
v danej veci opatrenia. Prerozdelenie 
zodpovedností môže byť vhodné napríklad 
z dôvodu úspory z rozsahu alebo 
pôsobnosti, súladu pri dohľade nad 
skupinou a optimálneho využívania 
technických odborných znalostí medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. 
V príslušných právnych predpisoch 
Spoločenstva sa môžu ďalej spresniť 
zásady pre prerozdelenie zodpovedností na 
základe dohody. Orgán pre bankovníctvo 
by mal uľahčiť dohody o delegovaní medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu všetkými 
vhodnými prostriedkami. Mal by byť 
vopred informovaný o plánovaných 
dohodách o delegovaní, aby v prípade 
potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. 

(24) Delegovanie úloh a zodpovedností 
môže byť užitočný nástroj pre fungovanie 
siete orgánov dohľadu s cieľom znížiť 
duplicitu úloh dohľadu, podporiť 
spoluprácu, a tým zjednodušiť proces 
dohľadu, ako aj znížiť záťaž kladenú na 
finančné inštitúcie. Nariadením by sa preto
mal zaistiť jasný právny základ pre takéto 
delegovanie. Delegovanie úloh znamená, 
že úlohy vykonáva iný orgán dohľadu 
namiesto zodpovedného orgánu, pričom 
zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa 
dohľadu zostáva na delegujúcom orgáne. 
Delegovaním zodpovedností jeden 
vnútroštátny orgán dohľadu, 
splnomocnenec, môže v určitej záležitosti 
týkajúcej sa dohľadu rozhodnúť vo svojom 
mene namiesto orgánu pre bankovníctvo 
alebo namiesto iného vnútroštátneho 
orgánu dohľadu. Delegovanie by sa malo 
riadiť zásadou pridelenia kompetencie 
v oblasti dohľadu orgánu dohľadu, ktorý 
má dobré predpoklady na to, aby prijal 
v danej veci opatrenia. Prerozdelenie 
zodpovedností môže byť vhodné napríklad 
z dôvodu úspory z rozsahu alebo 
pôsobnosti, súladu pri dohľade nad 
skupinou a optimálneho využívania 
technických odborných znalostí medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. 
V príslušných právnych predpisoch 
Spoločenstva sa môžu ďalej spresniť 
zásady pre prerozdelenie zodpovedností na 
základe dohody. Orgán pre bankovníctvo 
by mal uľahčiť dohody o delegovaní medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu všetkými 
vhodnými prostriedkami. Mal by byť 
vopred informovaný o plánovaných 
dohodách o delegovaní, aby v prípade 
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Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo 
centralizovať s cieľom zaistiť včasné, 
transparentné a ľahko dostupné informácie 
o dohodách pre všetky dotknuté strany.

potreby mohol vyjadriť svoje stanovisko. 
Uverejňovanie takýchto dohôd by sa malo 
centralizovať s cieľom zaistiť včasné, 
transparentné a ľahko dostupné informácie 
o dohodách pre všetky dotknuté strany.

Or. en

Odôvodnenie

Orgán pre bankovníctvo deleguje dohľad nad inštitúciami s celoeurópskym rozmerom na 
vnútroštátne orgány dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Orgán pre bankovníctvo by mal 
aktívne podporovať koordinovanú reakciu 
dohľadu Spoločenstva, najmä ak by 
nepriaznivý vývoj mohol potenciálne 
ohroziť riadne fungovanie a integritu 
finančných trhov alebo stabilitu finančného 
systému v Spoločenstve. Okrem jeho 
právomocí týkajúcich sa opatrení 
v núdzových situáciách by sa mu mala 
preto zveriť funkcia všeobecnej 
koordinácie v rámci Európskeho systému 
orgánov pre finančný dohľad. 
Bezproblémový tok všetkých dôležitých 
informácií medzi príslušnými orgánmi by 
mal predstavovať osobitné zameranie akcií 
orgánu pre bankovníctvo.

(27) Orgán pre bankovníctvo by mal 
aktívne podporovať koordinovanú reakciu 
dohľadu Únie a najmä zabezpečovať
riadne fungovanie a integritu finančných 
trhov alebo stabilitu finančného systému 
v Únii. Okrem jeho právomocí týkajúcich 
sa opatrení v núdzových situáciách by sa 
mu mala preto zveriť funkcia všeobecnej 
koordinácie v rámci systému ESFS. 
Bezproblémový tok všetkých dôležitých 
informácií medzi príslušnými orgánmi by 
mal predstavovať osobitné zameranie akcií 
orgánu pre bankovníctvo.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Peter Skinner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je 
potrebné v prvom štádiu identifikovať 
trendy, potenciálne riziká a slabé miesta 
vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, 
cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre 
bankovníctvo by mal monitorovať 
a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej 
pôsobnosti a v prípade potreby informovať 
Európsky parlament, Radu, Komisiu, 
ostatné európske orgány dohľadu 
a Európsky výbor pre systémové riziká na 
pravidelnom a v prípade potreby ad hoc
základe. Orgán pre bankovníctvo by mal 
takisto koordinovať záťažové testy 
s cieľom posúdiť reakcie finančných 
inštitúcií na nepriaznivý vývoj na trhu, 
pričom zaistí, že na vnútroštátnej úrovni sa 
pri takýchto testoch uplatní čo 
najkonzistentnejšia metodika.

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je 
potrebné v prvom štádiu identifikovať 
trendy, potenciálne riziká a slabé miesta 
vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, 
cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre 
bankovníctvo by mal monitorovať 
a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej 
pôsobnosti a v prípade potreby informovať 
Európsky parlament, Radu, Komisiu, 
ostatné európske orgány dohľadu 
a Európsky výbor pre systémové riziká na 
pravidelnom a v prípade potreby ad hoc
základe. Orgán pre bankovníctvo by mal 
takisto spustiť a koordinovať záťažové 
testy s cieľom posúdiť reakcie finančných 
inštitúcií na nepriaznivý vývoj na trhu, 
pričom zaistí, že na vnútroštátnej úrovni sa 
pri takýchto testoch uplatní čo 
najkonzistentnejšia metodika. S cieľom 
informovať absolutórium o jeho 
funkciách by mal orgán pre bankovníctvo 
uskutočniť hospodársku analýzu trhov 
a vplyv, ktorý má na ne potenciálny rozvoj 
trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie hospodárskej analýzy umožní EOD prijímať informovanejšie rozhodnutia o vplyve 
svojich činností na širší trh, ako aj o vplyve udalostí širšieho trhu na svoje činnosti. Tento 
postup je v súlade s najlepšími postupmi na úrovni členských štátov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je 
potrebné v prvom štádiu identifikovať 
trendy, potenciálne riziká a slabé miesta 
vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne,
cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre 
bankovníctvo by mal monitorovať 
a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej 
pôsobnosti a v prípade potreby informovať 
Európsky parlament, Radu, Komisiu, 
ostatné európske orgány dohľadu 
a Európsky výbor pre systémové riziká na 
pravidelnom a v prípade potreby ad hoc
základe. Orgán pre bankovníctvo by mal 
takisto koordinovať záťažové testy 
s cieľom posúdiť reakcie finančných 
inštitúcií na nepriaznivý vývoj na trhu, 
pričom zaistí, že na vnútroštátnej úrovni sa 
pri takýchto testoch uplatní čo 
najkonzistentnejšia metodika.

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je 
potrebné v prvom štádiu identifikovať 
trendy, potenciálne riziká a slabé miesta 
vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, 
cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre 
bankovníctvo by mal monitorovať 
a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej 
pôsobnosti a v prípade potreby informovať 
Európsky parlament, Radu, Komisiu, 
ostatné európske orgány dohľadu 
a Európsky výbor pre systémové riziká na 
pravidelnom a v prípade potreby ad hoc
základe. Orgán pre bankovníctvo by mal 
takisto koordinovať záťažové testy 
s cieľom posúdiť reakcie finančných 
inštitúcií na nepriaznivý vývoj na trhu, 
pričom zaistí, že na vnútroštátnej úrovni sa 
pri takýchto testoch uplatní čo 
najkonzistentnejšia metodika. S cieľom 
informovať absolutórium o jeho 
funkciách by mal orgán pre bankovníctvo 
uskutočniť hospodársku analýzu trhov 
a vplyv, ktorý má na ne potenciálny rozvoj 
trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Orgán pre bankovníctvo by mal uskutočniť hospodársku analýzu s cieľom informovať 
absolutórium o jeho funkciách, ako sa uvádza v správe pána Skinnera.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných 
služieb a vyšší význam medzinárodných 
noriem by mal orgán pre bankovníctvo 
podporovať dialóg a spoluprácu
s orgánmi dohľadu mimo Spoločenstva. 
Musí plne zohľadniť existujúce úlohy 
a právomoci európskych inštitúcií vo 
vzťahoch s orgánmi mimo Spoločenstva 
a na medzinárodných fórach.

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných 
služieb a vyšší význam medzinárodných 
noriem by mal orgán pre bankovníctvo 
zastupovať Európsku úniu v rámci 
dialógu a spolupráce s orgánmi dohľadu 
mimo Únie. Príslušné vnútroštátne 
orgány môžu naďalej prispievať do týchto 
fór, pokiaľ ide o vnútroštátne záležitosti 
a záležitosti, ktoré sú relevantné pre ich 
vlastné fungovanie a právomoci v rámci 
právnych predpisov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných 
služieb a vyšší význam medzinárodných 
noriem by mal orgán pre bankovníctvo 
podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi 
dohľadu mimo Spoločenstva. Musí plne 
zohľadniť existujúce úlohy a právomoci 
európskych inštitúcií vo vzťahoch 
s orgánmi mimo Spoločenstva a na 
medzinárodných fórach.

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných 
služieb a vyšší význam medzinárodných 
noriem by mal orgán pre bankovníctvo 
podporovať dialóg a spoluprácu s orgánmi 
dohľadu mimo Únie. Musí plne zohľadniť 
existujúce úlohy a právomoci členských 
štátov a európskych inštitúcií vo vzťahoch 
s orgánmi mimo Spoločenstva a na 
medzinárodných fórach.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Orgán pre bankovníctvo by mal slúžiť 
ako nezávislý poradný orgán Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie v oblasti 
svojej pôsobnosti. Mal by byť schopný 
poskytovať stanoviská k prudenciálnemu 
posudzovaniu fúzií a nadobudnutí 
majetkových podielov na základe smernice 
2006/48/ES, zmenenej a doplnenej 
smernicou 2007/44/ES.

(30) Orgán pre bankovníctvo by mal slúžiť 
ako nezávislý poradný orgán Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie v oblasti 
svojej pôsobnosti. Mal by byť schopný 
poskytovať stanoviská k prudenciálnemu 
posudzovaniu fúzií a nadobudnutí 
majetkových podielov na základe smernice 
2006/48/ES, zmenenej a doplnenej 
smernicou 2007/44/ES v tých prípadoch, 
v ktorých si táto smernica vyžaduje 
konzultáciu medzi príslušnými orgánmi 
z dvoch alebo viacerých členských štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Fúzia je podľa definície špecifická pre každú inštitúciu a trh a je obchodne citlivou 
záležitosťou, a preto by v prvom rade mala byť záležitosťou vnútroštátnych orgánov 
a orgánov EÚ pre hospodársku súťaž. Spôsobilosť EOD v oblasti poradenstva pri fúziách by 
sa mala obmedziť na prípady, v ktorých smernica o kapitálových požiadavkách vyžaduje 
uskutočnenie konzultácie medzi príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30a) Pokiaľ ide o orgány dohľadu 
vykonávajúce svoju činnosť v kolégiách 
orgánov dohľadu, orgán pre 
bankovníctvo primerane určí a zhromaždí 
všetky relevantné informácie od 
príslušných orgánov. Ďalej v plnej miere 
zohľadní platné ustanovenia medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
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a orgánmi dohľadu tretej krajiny so 
zreteľom na hlavné skupiny krízového 
riadenia medzinárodných kolégií, ktoré 
majú plný prístup k informáciám. Orgán 
pre bankovníctvo by mal byť členom 
skupín krízového riadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Orgán pre bankovníctvo by mal na 
účel účinného vykonávania svojich 
povinností mať právo požadovať všetky 
potrebné informácie. S cieľom zabrániť 
duplicite povinností podávať správy pre 
finančné inštitúcie, tieto informácie by 
mali zvyčajne poskytovať vnútroštátne 
orgány dohľadu, ktoré sú najbližšie 
k finančným trhom a inštitúciám. Orgán 
pre bankovníctvo by však mal mať 
právomoc požadovať informácie priamo od 
finančných inštitúcií a ostatných strán, ak 
príslušný vnútroštátny orgán neposkytol 
alebo nemôže poskytnúť takéto informácie 
včas. Orgány členských štátov by mali byť 
povinné pomáhať orgánu pre 
bankovníctvo pri presadzovaní takýchto 
priamych žiadostí.

(31) Orgán pre bankovníctvo by mal na 
účel účinného vykonávania svojich 
povinností mať právo požadovať všetky 
potrebné informácie. S cieľom zabrániť 
duplicite povinností podávať správy pre 
finančné inštitúcie, tieto informácie by 
mali zvyčajne poskytovať vnútroštátne 
orgány dohľadu, ktoré sú najbližšie 
k finančným trhom a inštitúciám. Orgán 
pre bankovníctvo by však, ako poslednú 
možnosť v objektívnych overiteľných 
situáciách dislokácie trhu, mal mať 
právomoc požadovať informácie priamo od 
finančných inštitúcií a ostatných strán, ak 
príslušný vnútroštátny orgán neposkytol 
alebo nemôže poskytnúť takéto informácie 
včas. Príslušná finančná inštitúcia by 
mala mať právo vyjadriť svoj názor na 
dôvody priamej žiadosti o poskytnutie 
informácií od tohto orgánu. 

Or. en

Odôvodnenie

Právomoc na vyžiadanie informácií od jednotlivých inštitúcií by EOD mali využívať len 
v prípade vymedzenia núdzových situácií s cieľom zabrániť ich zneužitiu v prospech 
budovania dôvery medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a EOD. Oslovené finančné 
inštitúcie by takisto mali mať možnosť vyjadriť svoj názor na dôvody jednotlivých žiadostí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Úzka spolupráca medzi orgánom pre 
bankovníctvo a Európskym výborom pre 
systémové riziká je nevyhnutná na 
zaistenie úplnej účinnosti fungovania 
Európskeho výboru pre systémové riziká 
a dodržiavania jej varovaní a odporúčaní. 
Orgán pre bankovníctvo by sa mal deliť 
o všetky príslušné informácie s Európskym 
výborom pre systémové riziká. Údaje 
týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa 
mali poskytovať iba na základe 
odôvodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní 
alebo odporúčaní adresovaných 
Európskym výborom pre systémové riziká 
orgánu pre bankovníctvo alebo 
vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal 
orgán pre bankovníctvo zabezpečiť ich 
dodržiavanie.

(32) Úzka spolupráca medzi orgánom pre 
bankovníctvo a Európskym výborom pre 
systémové riziká je nevyhnutná na 
zaistenie úplnej účinnosti fungovania 
Európskeho výboru pre systémové riziká 
a dodržiavania jej varovaní a odporúčaní. 
Orgán pre bankovníctvo a Európsky výbor 
pre systémové riziká by sa mali deliť 
o všetky príslušné informácie s Európskym 
výborom pre systémové riziká. Údaje 
týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa 
mali poskytovať iba na základe 
odôvodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní 
alebo odporúčaní adresovaných 
Európskym výborom pre systémové riziká 
orgánu pre bankovníctvo alebo 
vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal 
orgán pre bankovníctvo podľa potreby
zabezpečiť ich dodržiavanie.

Or. en

Odôvodnenie

Text je potrebné lepšie vysvetliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Udo Bullmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 
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a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú vyváženým spôsobom zastúpené 
úverové a investičné inštitúcie 
Spoločenstva (podľa potreby vrátane 
inštitucionálnych investorov a iných 
finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú zastúpené úverové a investičné 
inštitúcie Spoločenstva (podľa potreby 
vrátane inštitucionálnych investorov 
a iných finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala byť zložená 
minimálne z 15 zástupcov spotrebiteľov 
a používateľov, z 5 nezávislých vedúcich
akademických pracovníkov a z 10 
zástupcov tohto sektora a jeho 
zamestnancov. Skupina zainteresovaných 
strán v bankovníctve by mala aktívne 
pôsobiť ako prepojenie s ostatnými 
skupinami používateľov v oblasti 
finančných služieb zriadených Komisiou 
alebo na základe právnych predpisov 
Spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Peter Skinner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 
a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 

(33) Orgán pre bankovníctvo by mal 
konzultovať so zainteresovanými stranami 
technické normy, usmernenia 
a odporúčania a poskytovať im primeranú 
možnosť podávať pripomienky 
k navrhovaným opatreniam. Orgán pre 
bankovníctvo by mal pred prijatím návrhu 
technických noriem, usmernení 
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zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú vyváženým spôsobom zastúpené 
úverové a investičné inštitúcie 
Spoločenstva (podľa potreby vrátane 
inštitucionálnych investorov a iných 
finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

a odporúčaní vypracovať štúdiu vplyvu 
s cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
osvedčených postupov pre vysoko kvalitnú 
reguláciu. Na poskytovanie účinnej 
vonkajšej pomoci by sa na tento účel mala 
vytvoriť Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve, v ktorej sú primeraným
spôsobom zastúpené úverové a investičné 
inštitúcie Spoločenstva (podľa potreby 
vrátane inštitucionálnych investorov 
a iných finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), odborové 
organizácie, akademickí pracovníci
a spotrebitelia a ostatní retailoví užívatelia 
bankových služieb vrátane malých 
a stredných podnikov. Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve by 
mala aktívne pôsobiť ako prepojenie 
s ostatnými skupinami používateľov 
v oblasti finančných služieb zriadených 
Komisiou alebo na základe právnych 
predpisov EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Zastúpenie rôznych subjektov by malo byť skôr primerané daným úlohám, než vyvážené.

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 
a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 

(33) Orgán pre bankovníctvo by mal 
konzultovať so zainteresovanými stranami 
technické normy, usmernenia 
a odporúčania a poskytovať im primeranú 
možnosť podávať pripomienky 
k navrhovaným opatreniam. Orgán pre 
bankovníctvo by mal pred prijatím návrhu 
technických noriem, usmernení 
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zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú vyváženým spôsobom 
zastúpené úverové a investičné inštitúcie 
Spoločenstva (podľa potreby vrátane 
inštitucionálnych investorov a iných 
finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

a odporúčaní vypracovať štúdiu vplyvu. 
Z dôvodov účinnosti by sa na tento účel 
mala vytvoriť Skupina zainteresovaných 
strán v bankovníctve, v ktorej sú
vyváženým spôsobom zastúpené úverové 
a investičné inštitúcie Spoločenstva (podľa 
potreby vrátane inštitucionálnych 
investorov a iných finančných inštitúcií, 
ktoré takisto využívajú finančné služby), 
odborové organizácie, akademickí 
pracovníci a spotrebitelia a ostatní retailoví 
užívatelia bankových služieb vrátane 
malých a stredných podnikov. Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve by 
mala aktívne pôsobiť ako prepojenie 
s ostatnými skupinami používateľov 
v oblasti finančných služieb zriadených 
Komisiou alebo na základe právnych 
predpisov EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Orgán pre bankovníctvo by mal uskutočniť štúdiu vplyvu pred prijatím návrhu technických
noriem, ako sa uvádza v správe pána Skinnera. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Thijs Berman

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 
a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú vyváženým spôsobom 
zastúpené úverové a investičné inštitúcie 

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 
a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú vyváženým spôsobom 
zastúpené úverové a investičné inštitúcie 
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Spoločenstva (podľa potreby vrátane 
inštitucionálnych investorov a iných 
finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

Spoločenstva (podľa potreby vrátane 
inštitucionálnych investorov a iných 
finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), odborové 
organizácie, akademickí pracovníci, 
spotrebiteľské organizácie a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Odborové a spotrebiteľské organizácie sú organizovanými zástupcami zamestnancov 
a spotrebiteľov. Na základe ich dôkladnej znalosti cezhraničných činností sú najvhodnejšími 
subjektmi na ochranu záujmov zamestnancov a spotrebiteľov v skupine zainteresovaných 
strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 
a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú vyváženým spôsobom 
zastúpené úverové a investičné inštitúcie 
Spoločenstva (podľa potreby vrátane 
inštitucionálnych investorov a iných 
finančných inštitúcií, ktoré takisto 

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 
a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú vyváženým spôsobom 
zastúpené úverové a investičné inštitúcie 
Spoločenstva (podľa potreby vrátane 
inštitucionálnych investorov a iných 
finančných inštitúcií, ktoré takisto 
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využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

využívajú finančné služby), družstevné 
banky, ich zamestnanci a spotrebitelia 
a ostatní retailoví užívatelia bankových 
služieb vrátane malých a stredných 
podnikov. Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Othmar Karas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 
a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na
tento účel mala vytvoriť Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú vyváženým spôsobom zastúpené 
úverové a investičné inštitúcie 
Spoločenstva (podľa potreby vrátane 
inštitucionálnych investorov a iných 
finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so 
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania 
a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú primeraným spôsobom 
zastúpené úverové a investičné inštitúcie 
rôznych členských štátov, veľkostí 
a bankových sektorov (podľa potreby 
vrátane inštitucionálnych investorov 
a iných finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.
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Or. en

Odôvodnenie

Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve sa skladá prevažne zo zástupcov bankového 
sektora. Táto skupina je rozmanitá a zložená zo zástupcov miestnych aj cezhraničných 
inštitúcií, ktoré majú aj rôzne obchodné modely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Ak je to vhodné, orgán pre 
bankovníctvo by mal konzultovať so
zainteresovanými stranami technické 
normy, usmernenia a odporúčania
a poskytovať im primeranú možnosť 
podávať pripomienky k navrhovaným 
opatreniam. Z dôvodov účinnosti by sa na 
tento účel mala vytvoriť Skupina 
zainteresovaných strán v bankovníctve, 
v ktorej sú vyváženým spôsobom 
zastúpené úverové a investičné inštitúcie 
Spoločenstva (podľa potreby vrátane 
inštitucionálnych investorov a iných 
finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

(33) Orgán pre bankovníctvo umožní 
zainteresovaným stranám konzultovať 
o všetkých činnostiach orgánu pre 
bankovníctvo a poskytovať im primeranú 
možnosť podávať pripomienky 
k navrhovaným opatreniam. Z dôvodov 
účinnosti by sa na tento účel mala vytvoriť 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve, v ktorej sú vyváženým 
spôsobom zastúpené úverové a investičné 
inštitúcie Spoločenstva (podľa potreby 
vrátane inštitucionálnych investorov 
a iných finančných inštitúcií, ktoré takisto 
využívajú finančné služby), ich 
zamestnanci a spotrebitelia a ostatní 
retailoví užívatelia bankových služieb 
vrátane malých a stredných podnikov. 
Skupina zainteresovaných strán 
v bankovníctve by mala aktívne pôsobiť 
ako prepojenie s ostatnými skupinami 
používateľov v oblasti finančných služieb 
zriadených Komisiou alebo na základe 
právnych predpisov Spoločenstva.

Or. en

Odôvodnenie

Skupina zúčastnených strán by mala mať možnosť konzultácie o pripomienkach k práci 
orgánu pre bankovníctvo, ktoré považuje za relevantné. Jednotlivé zainteresované strany 



AM\808174SK.doc 69/80 PE439.457v01-00

SK

v tejto skupine by sa mali rozhodnúť, či sa chcú na tejto konzultácii zúčastniť alebo nie.

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33a) Neziskové organizácie sú 
v porovnaní s dobre financovanými 
a prepojenými zástupcami priemyslu 
v rámci diskusie o budúcnosti finančných 
služieb a v rámci súvisiaceho 
rozhodovacieho procesu marginalizované. 
Túto nevýhodu je potrebné kompenzovať 
primeraným financovaním ich zástupcov 
v Skupine zainteresovaných strán 
v bankovníctve.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Pervenche Berès

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Členské štáty majú hlavnú 
zodpovednosť za zachovanie finančnej 
stability pri krízovom riadení, najmä 
pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie 
v jednotlivých oslabených finančných 
inštitúciách. Opatrenia orgánu pre 
bankovníctvo v núdzi alebo prípady 
urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu 
finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať 
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, 
ktorým by členské štáty mohli nástojiť na 
tejto ochrane a prípadne predložiť vec na 

(34) Členské štáty majú hlavnú 
zodpovednosť za zachovanie finančnej 
stability pri krízovom riadení, najmä 
pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie 
v jednotlivých oslabených finančných 
inštitúciách. Opatrenia orgánu pre 
bankovníctvo v núdzi, ktoré majú vplyv na 
stabilitu finančnej inštitúcie, by nemali 
zasahovať do fiškálnych zodpovedností 
členských štátov. Mal by sa vytvoriť 
mechanizmus, ktorým by členské štáty 
mohli nástojiť na tejto ochrane.
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rozhodnutie Rade. Je vhodné zveriť úlohu 
v tejto veci Rade vzhľadom na osobitné 
zodpovednosti členských štátov v tejto 
súvislosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je výsledkom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených k článku 23 na 
vymedzenie bezpečnostnej doložky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Členské štáty majú hlavnú 
zodpovednosť za zachovanie finančnej 
stability pri krízovom riadení, najmä 
pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie 
v jednotlivých oslabených finančných 
inštitúciách. Opatrenia orgánu pre 
bankovníctvo v núdzi alebo prípady 
urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu 
finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať 
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, 
ktorým by členské štáty mohli nástojiť na 
tejto ochrane a prípadne predložiť vec na 
rozhodnutie Rade. Je vhodné zveriť úlohu 
v tejto veci Rade vzhľadom na osobitné 
zodpovednosti členských štátov v tejto 
súvislosti.

(34) Členské štáty majú hlavnú 
zodpovednosť za zachovanie finančnej 
stability pri krízovom riadení, najmä 
pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie 
v jednotlivých oslabených finančných 
inštitúciách. Konajú v úzkej koordinácii 
v stanovenom rámci a v súlade so 
zásadami HMÚ. Opatrenia orgánu pre 
bankovníctvo v núdzi alebo prípady 
urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu 
finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať 
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, 
ktorým by členské štáty mohli nástojiť na 
tejto ochrane a prípadne predložiť vec na 
rozhodnutie Rade. Je vhodné zveriť úlohu 
v tejto veci Rade vzhľadom na osobitné 
zodpovednosti členských štátov v tejto 
súvislosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34a) Komisia do troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
stanoví na úrovni EÚ a na základe 
získaných skúseností jasné a platné 
usmernenia, kedy členské štáty môžu 
alebo nemôžu zaviesť bezpečnostnú 
doložku. Využívanie bezpečnostnej 
doložky sa vyhodnotí na základe tohto 
usmernenia.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie neobsahuje usmernenia o tom, kedy sa toto rozhodnutie bude týkať 
vnútroštátnych fiškálnych zodpovedností. Je potrebné zabezpečiť právnu istotu podliehajúcu 
koncepcii „fiškálnej zodpovednosti“ s cieľom zaistiť rovnaké podmienky pre vnútroštátne 
orgány dohľadu a účastníkov trhu v celej EÚ. Jasné usmernenia týkajúce sa nároku na vplyv 
fiškálnej zodpovednosti sa musia spoločne definovať a schváliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Leonardo Domenici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34a) Komisia do troch rokov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
stanoví na úrovni EÚ a na základe 
získaných skúseností jasné a platné 
usmernenia, kedy členské štáty môžu 
alebo nemôžu zaviesť bezpečnostnú
doložku. Využívanie bezpečnostnej 
doložky sa vyhodnotí na základe tohto 
usmernenia.



PE439.457v01-00 72/80 AM\808174SK.doc

SK

Or. en

Odôvodnenie

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. 

In the future, in their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate 
that their respective case falls within the scope of the guidance.

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 34a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34a) Bez toho, aby boli dotknuté osobitné 
zodpovednosti členských štátov 
v krízových situáciách, je zrejmé, že 
v prípade, že sa členský štát rozhodne 
nástojiť na ochrane, Európsky parlament 
by mal byť informovaný zároveň 
s orgánom pre bankovníctvo, Radou 
a Komisiou. Tento členský štát by mal tiež 
vysvetliť dôvody nástojenia na ochrane. 
Orgán pre bankovníctvo by mal 
v spolupráci s Komisiou stanoviť ďalšie 
opatrenia, ktoré sa majú prijať.

Or. en

Odôvodnenie

Text je potrebné lepšie vysvetliť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Orgán pre bankovníctvo by mal 
zastupovať predseda na plný úväzok 
vybraný dozornou radou prostredníctvom
otvoreného výberového konania. Riadením 
orgánu pre bankovníctvo by mal byť 
poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal 
mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach 
dozornej rady a predstavenstva bez 
hlasovacieho práva.

(38) Orgán pre bankovníctvo by mal 
zastupovať predseda na plný úväzok 
vybraný Európskym parlamentom na 
základe otvoreného výberového konania 
vedeného Komisiou, ktorá by následne 
mala stanoviť užší výber. Riadením 
orgánu pre bankovníctvo by mal byť 
poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal 
mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach 
dozornej rady a predstavenstva bez 
hlasovacieho práva.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zdôrazniť význam Parlamentu pri voľbe predsedu orgánu pre bankovníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Orgán pre bankovníctvo by mal 
zastupovať predseda na plný úväzok 
vybraný dozornou radou prostredníctvom
otvoreného výberového konania. Riadením 
orgánu pre bankovníctvo by mal byť 
poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal 
mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach 
dozornej rady a predstavenstva bez 
hlasovacieho práva.

(38) Orgán pre bankovníctvo by mal 
zastupovať predseda na plný úväzok 
vybraný Európskym parlamentom na 
základe otvoreného výberového konania 
vedeného Komisiou, ktorá by následne 
mala stanoviť užší výber. Riadením 
orgánu pre bankovníctvo by mal byť 
poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal 
mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach 
dozornej rady a predstavenstva bez 
hlasovacieho práva.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Orgán pre bankovníctvo by mal 
zastupovať predseda na plný úväzok 
vybraný dozornou radou prostredníctvom 
otvoreného výberového konania. Riadením 
orgánu pre bankovníctvo by mal byť 
poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal 
mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach 
dozornej rady a predstavenstva bez 
hlasovacieho práva.

(38) Orgán pre bankovníctvo by mal 
zastupovať predseda na plný úväzok 
vymenovaný Európskym parlamentom na 
základe otvoreného výberového konania
vedeného dozornou radou. Riadením 
orgánu pre bankovníctvo by mal byť 
poverený výkonný riaditeľ, ktorý by mal 
mať právo zúčastňovať sa na zasadnutiach 
dozornej rady a predstavenstva bez 
hlasovacieho práva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Peter Skinner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Orgán pre bankovníctvo by mal 
zastupovať predseda na plný úväzok 
vybraný dozornou radou prostredníctvom 
otvoreného výberového konania. 
Riadením orgánu pre bankovníctvo by mal 
byť poverený výkonný riaditeľ, ktorý by 
mal mať právo zúčastňovať sa na 
zasadnutiach dozornej rady 
a predstavenstva bez hlasovacieho práva.

(38) Orgán pre bankovníctvo by mal 
zastupovať predseda na plný úväzok 
vybraný Európskym parlamentom 
z užšieho výberu stanoveného dozornou 
radou. Riadením orgánu pre bankovníctvo 
by mal byť poverený výkonný riaditeľ, 
ktorý by mal mať právo zúčastňovať sa na 
zasadnutiach dozornej rady 
a predstavenstva bez hlasovacieho práva.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť, aby orgány s najväčšími znalosťami v oblasti dohľadu na vnútroštátnej 
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úrovni – vnútroštátne orgány dohľadu – boli poverené výberom najkvalifikovanejšej osoby na 
miesto predsedu. Odstráni sa tým politizácia, ku ktorej by mohlo dôjsť na základe užšieho 
výberu zo strany jednej z európskych inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Peter Skinner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom zaistiť konzistentnosť 
činností európskych orgánov dohľadu 
v rámci jednotlivých sektorov, tieto orgány 
by mali úzko spolupracovať v Spoločnom 
výbore európskych orgánov dohľadu 
a v prípade potreby dosiahnuť spoločné 
stanoviská. Spoločný výbor európskych 
orgánov dohľadu by mal prevziať všetky 
funkcie Spoločného výboru finančných 
konglomerátov. V prípade potreby by sa aj 
akty patriace do oblasti pôsobnosti 
Európskeho orgánu pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov 
alebo Európskeho orgánu pre cenné 
papiere a trhy mali prijímať súbežne 
s príslušnými európskymi orgánmi 
dohľadu.

(39) S cieľom zaistiť konzistentnosť 
činností európskych orgánov dohľadu 
v rámci jednotlivých sektorov, tieto orgány 
by mali úzko spolupracovať 
prostredníctvom európskych orgánov 
dohľadu (Spoločného poradného výboru) 
(ďalej len „Spoločný poradný výbor“) 
a v prípade potreby dosiahnuť spoločné 
stanoviská. Spoločný poradný výbor by 
mal koordinovať funkcie troch 
európskych orgánov dohľadu v súvislosti 
s finančnými konglomerátmi. V prípade 
potreby by sa aj akty patriace do oblasti 
pôsobnosti európskeho orgánu dohľadu 
nad poisťovníctvom a dôchodkovým 
poistením zamestnancov alebo európskeho
orgánu dohľadu nad cennými papiermi 
a trhmi mali prijímať súbežne 
s príslušnými európskymi orgánmi 
dohľadu. Spoločný poradný výbor budú 
viesť na každoročnom striedavom základe 
predsedovia troch európskych orgánov 
dohľadu. Predseda Spoločného 
poradného výboru by mal byť 
podpredseda Európskeho výboru pre 
systémové riziká. Spoločný poradný výbor 
bude mať stály sekretariát zložený 
z členov troch európskych orgánov 
dohľadu, čím sa umožní výmena 
neformálnych informácií a rozvoj 
spoločného kultúrneho prístupu vo 
všetkých troch európskych orgánoch 
dohľadu.
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Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité riadne definovať a rozšíriť úlohu spoločného výboru uvedenú v návrhoch Komisie, 
Spoločný výbor by mal uľahčiť vzájomnú výmenu informácií medzi EOD a umožniť vzájomné 
vzdelávanie medzi EOD. Takisto by mal disponovať sekretariátom na plný úväzok, ktorý by 
mu pomáhal s úlohami, medzi ktoré patrí dohľad nad finančnými konglomerátmi, 
a zabezpečoval mikroekonomické úvahy o makroekonomickom zameraní zamestnancov ECB 
v rámci sekretariátu výboru ESRB.

Pozmeňujúci a doplňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom zaistiť konzistentnosť 
činností európskych orgánov dohľadu 
v rámci jednotlivých sektorov, tieto orgány 
by mali úzko spolupracovať v Spoločnom 
výbore európskych orgánov dohľadu 
a v prípade potreby dosiahnuť spoločné 
stanoviská. Spoločný výbor európskych 
orgánov dohľadu by mal prevziať všetky 
funkcie Spoločného výboru finančných 
konglomerátov. V prípade potreby by sa aj 
akty patriace do oblasti pôsobnosti 
Európskeho orgánu pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov 
alebo Európskeho orgánu pre cenné 
papiere a trhy mali prijímať súbežne 
s príslušnými európskymi orgánmi 
dohľadu.

(39) S cieľom zaistiť konzistentnosť 
činností európskych orgánov dohľadu 
v rámci jednotlivých sektorov, tieto orgány 
by mali úzko spolupracovať 
prostredníctvom európskych orgánov 
dohľadu (Spoločného poradného výboru) 
(ďalej len „Spoločný poradný výbor“) 
a v prípade potreby dosiahnuť spoločné 
stanoviská. Spoločný poradný výbor by 
mal koordinovať funkcie troch 
európskych orgánov dohľadu v súvislosti 
s finančnými konglomerátmi. V prípade 
potreby by sa aj akty patriace do oblasti 
pôsobnosti európskeho orgánu dohľadu 
pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov alebo európskeho orgánu 
dohľadu pre cenné papiere a trhy mali 
prijímať súbežne s príslušnými európskymi 
orgánmi dohľadu. Spoločný poradný výbor 
budú viesť na každoročnom striedavom 
základe predsedovia troch európskych 
orgánov dohľadu. Predseda Spoločného 
poradného výboru by mal byť 
podpredseda Európskeho výboru pre 
systémové riziká. Spoločný poradný výbor 
bude mať stály sekretariát zložený 
z členov troch európskych orgánov 
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dohľadu, čím sa umožní výmena 
neformálnych informácií a rozvoj 
spoločného kultúrneho prístupu vo 
všetkých troch európskych orgánoch 
dohľadu. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je posilniť úlohu spoločného výboru pri koordinácii orgánov dohľadu, ako sa uvádza 
v správe pána Skinnera.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Marianne Thyssen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu 
a nezávislosť orgánu pre bankovníctvo by 
mal orgán pre bankovníctvo dostať 
samostatný rozpočet s príjmami najmä 
z povinných príspevkov vnútroštátnych 
orgánov dohľadu a všeobecného rozpočtu 
Európskej únie. Pokiaľ ide o príspevky 
Spoločenstva, mal by sa uplatňovať 
rozpočtový postup Spoločenstva. Audit 
účtovných výkazov by mal vykonávať 
Dvor audítorov.

(41) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu 
a nezávislosť orgánu pre bankovníctvo by 
mal orgán pre bankovníctvo dostať 
samostatný rozpočet s príjmami najmä 
z povinných príspevkov vnútroštátnych 
orgánov dohľadu a všeobecného rozpočtu 
Európskej únie prostredníctvom osobitnej 
rozpočtovej kapitoly. Pokiaľ ide 
o príspevky Európskej únie, mal by sa 
uplatňovať rozpočtový postup Európskej 
únie. Audit účtovných výkazov by mal 
vykonávať Dvor audítorov.

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Udo Bullmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu 
a nezávislosť orgánu pre bankovníctvo by 
mal orgán pre bankovníctvo dostať 
samostatný rozpočet s príjmami najmä 
z povinných príspevkov vnútroštátnych 
orgánov dohľadu a všeobecného rozpočtu 
Európskej únie. Pokiaľ ide o príspevky 
Spoločenstva, mal by sa uplatňovať 
rozpočtový postup Spoločenstva. Audit 
účtovných výkazov by mal vykonávať 
Dvor audítorov.

(41) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu 
a nezávislosť orgánu pre bankovníctvo by 
mal orgán pre bankovníctvo dostať 
samostatný rozpočet s príjmami najmä 
z povinných príspevkov vnútroštátnych 
orgánov dohľadu a akýchkoľvek 
poplatkov, ktoré priamo platia finančné 
inštitúcie. Pokiaľ ide o príspevky 
Spoločenstva, mal by sa uplatňovať 
rozpočtový postup Spoločenstva. Audit 
účtovných výkazov by mal vykonávať 
Dvor audítorov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Carl Haglund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Je dôležité, aby sa chránilo služobné 
tajomstvo a iné dôverné informácie. 
Takisto by sa mala zachovávať dôvernosť
informácií vymieňaných v sieti.

(44) Je dôležité, aby sa chránili obchodne 
citlivé a iné dôverné informácie. 
Dôvernosť informácií sprístupnených 
orgánu pre bankovníctvo a vymieňaných 
v sieti by mala podliehať prísnym 
a účinným pravidlám dôvernosti.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Je dôležité, aby sa chránilo služobné 
tajomstvo a iné dôverné informácie. 
Takisto by sa mala zachovávať dôvernosť
informácií vymieňaných v sieti.

(44) Je dôležité, aby sa chránilo služobné 
tajomstvo a iné dôverné informácie. 
Dôvernosť informácií sprístupnených 
orgánu pre bankovníctvo a vymieňaných 
v sieti by mala podliehať prísnym 
a účinným pravidlám dôvernosti.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na citlivosť konkrétnych firemných údajov na trhu je potrebné, aby EOD vytvorili 
bezpečné mechanizmy na ich zhromažďovanie, ukladanie a prenos. Je naliehavo potrebné 
zlepšiť výmenu informácií s cieľom zvýšiť porozumenie systémových rizík. Je však dôležité, 
aby sa v prípade potenciálneho uverejnenia citlivých a dôverných údajov nezhoršil postoj 
trhu, ktorý by mohol narušiť riadne fungovanie finančných trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Je dôležité, aby sa chránilo služobné 
tajomstvo a iné dôverné informácie. 
Takisto by sa mala zachovávať dôvernosť
informácií vymieňaných v sieti.

(44) Je dôležité, aby sa chránilo služobné 
tajomstvo a iné dôverné informácie. 
Dôvernosť informácií sprístupnených 
orgánu pre bankovníctvo a vymieňaných 
v sieti by mala podliehať prísnym 
a účinným pravidlám dôvernosti.

Or. en

Odôvodnenie

Orgán pre bankovníctvo musí dodržiavať jasné pravidlá na ochranu dôvernosti pri získavaní, 
ukladaní a prenose konkrétnych firemných informácií.
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