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Pozměňovací návrh 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Ve svém sdělení nazvaném „Evropský 
finanční dohled“ ze dne 27. května 2009 
Komise stanovila řadu reforem stávajícího 
režimu pro ochranu finanční stability na 
úrovni EU, zejména zahrnula zřízení 
Evropského výboru pro systémová rizika 
(ESRB), který ponese odpovědnost za 
finanční dohled na makroúrovni. Rada dne 
9. června 2009 a Evropská rada na svém 
zasedání konaném ve dnech 18. a 19. 
června podpořily stanovisko Komise
a uvítaly záměr Komise předložit 
legislativní návrhy tak, aby byl nový rámec 
zaveden v průběhu roku 2010. V souladu 
se stanovisky Komise bylo závěrem mimo 
jiné to, že ECB „by měla ESRB poskytovat 
analytickou, statistickou, správní
a logistickou podporu, která se bude rovněž 
opírat o technické poradenství centrálních
bank a orgánů dohledu členských států“.

(5) Ve svém sdělení nazvaném „Evropský 
finanční dohled“ ze dne 27. května 2009 
Komise stanovila řadu reforem stávajícího 
režimu pro ochranu finanční stability na 
úrovni EU, zejména zahrnula zřízení 
Evropského výboru pro systémová rizika 
(ESRB), který ponese odpovědnost za 
finanční dohled na makroúrovni. Rada dne 
9. června 2009 a Evropská rada na svém 
zasedání konaném ve dnech 18. a 19. 
června podpořily stanovisko Komise
a uvítaly záměr Komise předložit 
legislativní návrhy tak, aby byl nový rámec 
zaveden v průběhu roku 2010. V souladu 
se stanovisky Komise bylo závěrem mimo 
jiné to, že ECB „by měla ESRB poskytovat 
analytickou, statistickou, správní
a logistickou podporu, která se bude rovněž 
opírat o technické poradenství centrálních 
bank a orgánů dohledu členských států“. 
Podporou, kterou bude ECB poskytovat 
ESRB, a úkoly přidělenými ESRB by 
neměla být dotčena zásada nezávislosti 
ECB při plnění úkolů podle Smlouvy
o fungování Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Úkolem ESRB by mělo být sledování
a hodnocení systémového rizika za 
běžných podmínek s cílem snížit riziko, že 
dojde k selhání systémových prvků,
a zvýšit odolnost finančního systému vůči 
otřesům. V tomto ohledu by měl ESRB 
zvyšovat finanční stabilitu a snižovat 
negativní dopady na růst a zaměstnanost
v reálné ekonomice. Má-li ESRB plnit své 
poslání, je třeba, aby analyzoval veškeré 
relevantní informace, zejména pak 
příslušné právní předpisy s možným 
dopadem na finanční stabilitu, jako jsou 
např. předpisy v oblasti účetnictví, úpadku
a pravidla pro poskytnutí finanční 
pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat varování a doporučení obecné 
povahy týkající se Společenství jako celku, 
jednotlivých členských států nebo skupin 
členských států se stanovenou lhůtou pro 
příslušnou politickou reakci.

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat a zveřejňovat varování
a doporučení obecné povahy týkající se 
Společenství jako celku, jednotlivých 
členských států nebo skupin členských 
států se stanovenou lhůtou pro příslušnou 
politickou reakci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat varování a doporučení obecné 
povahy týkající se Společenství jako celku, 
jednotlivých členských států nebo skupin 
členských států se stanovenou lhůtou pro 
příslušnou politickou reakci.

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat varování a doporučení obecné 
povahy týkající se Společenství jako celku, 
jednotlivých členských států nebo skupin 
členských států se stanovenou lhůtou pro 
příslušnou politickou reakci. Pokud jsou 
tato varování a doporučení adresována 
jednomu členskému státu nebo skupině 
členských států, měl by ESRB rovněž 
navrhnout vhodná podpůrná opatření, 
která by mohl provádět například 
Evropský systém centrálních bank. 

Or. en

Odůvodnění

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at early stage; therefore there is a value in conferring to the ESRB the 
power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be coupled 
with an amendment to the ESAs Regulations in order to enabling the relevant ESA to make 
decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a coordinated 
intervention.

Pozměňovací návrh 93
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat varování a doporučení obecné 
povahy týkající se Společenství jako celku, 
jednotlivých členských států nebo skupin 
členských států se stanovenou lhůtou pro 

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat varování a doporučení obecné 
povahy týkající se Společenství jako celku, 
jednotlivých členských států nebo skupin 
členských států se stanovenou lhůtou pro
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příslušnou politickou reakci. příslušnou politickou reakci. ESRB by měl 
případně vyhlašovat mimořádné situace
a dávat podnět k zásahu evropských 
orgánů dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je předkládán v důsledku návrhů na změnu článků 3 a 16 o hlavních úkolech 
ESRB. Doporučení a varování, která bude ESRB vydávat, budou mít pravděpodobně 
významný vliv na finanční trhy a ekonomiky členských států. Cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu je zvýšit schopnost ESRB stabilizovat ekonomickou situaci na samém počátku krize. 
ESRB by měl být schopen poskytovat vhodné podpůrné nástroje, které by byly oznamovány 
spolu s doporučeními či varováními.

Pozměňovací návrh 94
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat varování a doporučení obecné 
povahy týkající se Společenství jako celku, 
jednotlivých členských států nebo skupin 
členských států se stanovenou lhůtou pro 
příslušnou politickou reakci. 

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat varování a doporučení obecné 
povahy týkající se Společenství jako celku, 
jednotlivých členských států nebo skupin 
členských států se stanovenou lhůtou pro 
příslušnou politickou reakci. ESRB by měl 
případně vyhlašovat mimořádné situace
a dávat podnět k zásahu evropských 
orgánů dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li vytvořen jednotný trh finančních služeb v EU, bude nutné koordinovat akce v případě 
mimořádných situací, neboť krize v jednom členském státě se může rychle šířit do jiných států.
K tomu, aby ESRB dokázala mimořádné situace včas rozeznat, má k dispozici vhodné nástroje
a vhodnou pozici; proto je užitečné svěřit ESRB pravomoc k vyhlašování mimořádných 
situací. 
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Pozměňovací návrh 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat varování a doporučení obecné 
povahy týkající se Společenství jako celku, 
jednotlivých členských států nebo skupin 
členských států se stanovenou lhůtou pro 
příslušnou politickou reakci. 

(8) ESRB by měl v případě potřeby 
vydávat varování a doporučení obecné 
povahy týkající se Společenství jako celku, 
jednotlivých členských států nebo skupin 
členských států se stanovenou lhůtou pro 
příslušnou politickou reakci. ESRB by měl 
případně vyhlašovat mimořádné situace
a dávat podnět k zásahu evropských 
orgánů dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li vytvořen jednotný trh finančních služeb v EU, bude nutné koordinovat akce v případě 
mimořádných situací, neboť krize v jednom členském státě se může rychle šířit do jiných států.
K tomu, aby ESRB dokázala mimořádné situace včas rozeznat, má k dispozici vhodné nástroje
a vhodnou pozici; proto je užitečné svěřit ESRB pravomoc k vyhlašování mimořádných 
situací. 

Pozměňovací návrh 96
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Pokud ESRB zjistí existenci rizika, 
které by mohlo vážným způsobem ohrozit 
řádné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému v Evropské unii nebo jeho části, 
měl by mít možnost vydat varování,
v němž informuje o existenci mimořádné 
situace. V takovémto případě by ESRB 
měl o svém varování bezodkladně 
informovat Evropský parlament, Radu, 
Komisi, vnitrostátní orgány dohledu
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a Evropský orgán dohledu. V případě 
mimořádné situace by měl ESRB vydat 
krizové varování.

Or. en

Odůvodnění

O varováních by měly být přímo informovány rovněž příslušné vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 97
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Pokud ESRB zjistí existenci rizika, 
které by mohlo vážným způsobem ohrozit 
řádné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému v Evropské unii nebo jeho části, 
měl by mít možnost vydat varování,
v němž informuje o existenci mimořádné 
situace. V takovémto případě by ESRB 
měl o svém varování bezodkladně 
informovat Evropský parlament, Radu, 
Komisi, vnitrostátní orgány dohledu
a Evropský orgán dohledu. V případě 
mimořádné situace by měl ESRB vydat 
krizové varování.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána 

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána 
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prostřednictvím Rady a v případě potřeby 
prostřednictvím Evropského orgánu pro 
bankovnictví zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
…/…, Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… a Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/….

prostřednictvím Evropského parlamentu,
Rady a v případě potřeby prostřednictvím 
Evropského orgánu dohledu (ESA)
a vnitrostátních orgánů dohledu.

Or. en

Odůvodnění

O varováních by měly být přímo informovány rovněž příslušné vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 99
Miguel Portas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána 
prostřednictvím Rady a v případě potřeby 
prostřednictvím Evropského orgánu pro 
bankovnictví zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
…/…, Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… a Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/….

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána 
prostřednictvím Komise a v případě 
potřeby prostřednictvím Evropského 
orgánu dohledu (ESA).

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána
prostřednictvím Rady a v případě potřeby
prostřednictvím Evropského orgánu pro 
bankovnictví zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/…, Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… a Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/….

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána
přímo jejich adresátům, s kopií 
Evropskému parlamentu, Radě a 
v případě potřeby Evropskému orgánu pro 
bankovnictví zřízenému nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/…, Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy zřízenému nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… a Evropskému orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízenému nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/….

Or. en

Odůvodnění

Pokud budou doporučení vydávána prostřednictvím Rady, nepůjde možná zaručit, že budou 
vycházet převážně z technických hodnocení; jsou tedy zapotřebí vhodné postupy přímého 
oznamování také adresátům doporučení, nejen Radě a Evropskému parlamentu. Návrh,
z něhož tento pozměňovací návrh vychází, již předložila Rada ECOFIN.

Pozměňovací návrh 101
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána
prostřednictvím Rady a v případě potřeby
prostřednictvím Evropského orgánu pro 
bankovnictví zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/…, Evropského orgánu pro cenné 

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána
přímo jejich adresátům, s kopií 
Evropskému parlamentu, Radě a 
v případě potřeby Evropskému orgánu pro 
bankovnictví zřízenému nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
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papíry a trhy zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… a Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/….

…/…, Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy zřízenému nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… a Evropskému orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízenému nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/….

Or. en

Odůvodnění

Pokud budou doporučení vydávána prostřednictvím Rady, nepůjde možná zaručit, že budou 
vycházet převážně z technických hodnocení; jsou tedy zapotřebí vhodné postupy přímého 
oznamování také adresátům doporučením, nejen Radě a Evropského parlamentu. 

Pozměňovací návrh 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána
prostřednictvím Rady a v případě potřeby
prostřednictvím Evropského orgánu pro 
bankovnictví zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/…, Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… a Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/….

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
varování a doporučení měla být předávána
přímo jejich adresátům, s kopií 
Evropskému parlamentu, Radě a 
v případě potřeby Evropskému orgánu pro 
bankovnictví zřízenému nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/…, Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy zřízenému nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… a Evropskému orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízenému nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/….

Or. en

Odůvodnění

Pokud budou doporučení vydávána prostřednictvím Rady, nepůjde možná zaručit, že budou 
vycházet převážně z technických hodnocení; jsou tedy zapotřebí vhodné postupy přímého 
oznamování také adresátům doporučení, nejen Radě a Evropskému parlamentu.
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Pozměňovací návrh 103
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) ESRB by měl také monitorovat 
dodržování svých doporučení na základě 
zpráv od adresátů, aby bylo zajištěno, že 
jeho varování a doporučení jsou účinně 
dodržována. Adresáti doporučení by na 
základě těchto doporučení měli konat, 
ledaže by případnou nečinnost náležitě
zdůvodnili (zásada „konej, nebo vysvětli“).

(10) ESRB by měl také monitorovat 
dodržování svých doporučení na základě 
zpráv od adresátů, aby bylo zajištěno, že 
jeho varování a doporučení jsou účinně 
dodržována. Adresáti doporučení by měli 
nesplnění doporučení ESRB náležitě
odůvodnit (zásada „konej, nebo vysvětli“).
ESRB by měl být oprávněn podat stížnost 
Evropskému parlamentu a Radě, pokud 
považuje způsob, jakým adresáti splnili 
jim vydaná doporučení, za neuspokojivý.

Or. en

Odůvodnění

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. It would be therefore 
appropriate to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European 
Parliament also in cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the 
recommendations. Indeed, the simple “execution” of ESRB recommendations could not be 
sufficient. 

Pozměňovací návrh 104
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) ESRB by měl také monitorovat 
dodržování svých doporučení na základě 
zpráv od adresátů, aby bylo zajištěno, že 
jeho varování a doporučení jsou účinně 
dodržována. Adresáti doporučení by na 
základě těchto doporučení měli konat, 

(10) ESRB by měl také monitorovat 
dodržování svých doporučení na základě 
zpráv od adresátů, aby bylo zajištěno, že 
jeho varování a doporučení jsou účinně 
dodržována. Adresáti doporučení by měli 
nesplnění doporučení ESRB náležitě
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ledaže by případnou nečinnost náležitě
zdůvodnili (zásada „konej, nebo vysvětli“).

odůvodnit (zásada „konej, nebo vysvětli“).
ESRB by měl být oprávněn podat stížnost 
Evropskému parlamentu a Radě, pokud 
považuje způsob, jakým adresáti splnili 
jim vydaná doporučení, za neuspokojivý.

Or. en

Odůvodnění

Z toho, že doporučení ESRB nejsou právně závazná, plyne, že plnění těchto doporučení musí 
Rada a Evropský parlament přiměřeným způsobem monitorovat. Ze zkušenosti však víme, že 
vnitrostátní orgány nepřikládají příliš velký význam periodickým varováním, které vydává 
ECB.

Pozměňovací návrh 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) ESRB by měl také monitorovat 
dodržování svých doporučení na základě 
zpráv od adresátů, aby bylo zajištěno, že 
jeho varování a doporučení jsou účinně 
dodržována. Adresáti doporučení by na 
základě těchto doporučení měli konat, 
ledaže by případnou nečinnost náležitě
zdůvodnili (zásada „konej, nebo vysvětli“).

(10) ESRB by měl také monitorovat 
dodržování svých doporučení na základě 
zpráv od adresátů, aby bylo zajištěno, že 
jeho varování a doporučení jsou účinně 
dodržována. Adresáti doporučení by měli
nesplnění doporučení ESRB náležitě
odůvodnit (zásada „konej, nebo vysvětli“).
ESRB by měl být oprávněn podat stížnost 
Evropskému parlamentu a Radě, pokud 
považuje způsob, jakým adresáti splnili 
jim vydaná doporučení, za neuspokojivý.

Or. en

Odůvodnění

Z toho, že doporučení ESRB nejsou právně závazná, plyne, že plnění těchto doporučení musí 
Rada a Evropský parlament přiměřeným způsobem monitorovat. Ze zkušenosti však víme, že 
vnitrostátní orgány nepřikládají příliš velký význam periodickým varováním, které vydává 
ECB. ESRB by měl být proto oprávněn podat stížnost Evropskému parlamentu a Radě také 
tehdy, pokud považuje způsob, jakým adresáti splnili jim vydaná doporučení, za neuspokojivý.
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Pozměňovací návrh 106
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) ESRB by měl rozhodnout, zda by 
doporučení mělo zůstat důvěrné, nebo zda 
by mělo být zveřejněno, přičemž si musí 
být vědom skutečnosti, že zveřejnění může 
za určitých okolností podpořit dodržování 
doporučení.

(11) ESRB by měl rozhodnout, zda by 
doporučení mělo zůstat důvěrné nebo zda 
by mělo být zveřejněno, přičemž si musí 
být vědom skutečnosti, že zveřejnění je 
obecně dobrým způsobem, jak podpořit 
dodržování doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) ESRB by měl podávat zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě nejméně 
jednou ročně, v případě rozsáhlých 
finančních problémů častěji.

(12) Předseda ESRB by měl být zván na 
slyšení pořádaná dvakrát ročně
v Evropském parlamentu vždy po 
zveřejnění šestiměsíční zprávy ESRB,
v případě rozsáhlých finančních problémů 
častěji, a to mimo rámec měnového 
dialogu mezi Evropským parlamentem
a prezidentem Evropské centrální banky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vzhledem k tomu, že banky
a finanční instituce ze států, které nejsou 
členy Evropské unie, Evropského 
hospodářského prostoru ani Evropského 
sdružení volného obchodu, mohou působit
v Unii v souladu s podmínkami licence 
vydané jejich domovským státem, může 
být na schůze generální rady ESRB zván
z každého z těchto států jeden zástupce na 
vysoké úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vzájemná propojenost finančních 
institucí a trhů má za následek, že 
monitorování a posuzování potenciálních 
systémových rizik by mělo být založeno na 
rozsáhlém souboru relevantních 
makroekonomických a mikrofinančních 
údajů a ukazatelů. ESRB by proto měl mít 
přístup ke všem informacím, které jsou 
nezbytné pro plnění jeho povinností při 
požadovaném zachování důvěrnosti těchto 
údajů.

(16) Vzájemná propojenost finančních 
institucí a trhů má za následek, že 
monitorování a posuzování potenciálních 
systémových rizik by mělo být založeno na 
rozsáhlém souboru relevantních 
makroekonomických a mikrofinančních 
údajů a ukazatelů. ESRB by proto měl mít
v zájmu zachování stability trhu přístup ke
všem relevantním informacím, které jsou 
nezbytné pro plnění jeho povinností, při 
požadovaném zachování důvěrnosti těchto 
údajů.

Or. en
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Odůvodnění

Důvěrnost je jedním z nevýznamnějších prvků v činnosti ESRB. Jakákoli informace, která by 
byla zveřejněna příliš brzy, by mohla být mít závažný vliv na situaci na trhu.

Pozměňovací návrh 110
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vzájemná propojenost finančních 
institucí a trhů má za následek, že 
monitorování a posuzování potenciálních 
systémových rizik by mělo být založeno na 
rozsáhlém souboru relevantních 
makroekonomických a mikrofinančních 
údajů a ukazatelů. ESRB by proto měl mít 
přístup ke všem informacím, které jsou 
nezbytné pro plnění jeho povinností při 
požadovaném zachování důvěrnosti těchto 
údajů.

(16) Vzájemná propojenost finančních 
institucí a trhů má za následek, že 
monitorování a posuzování potenciálních 
systémových rizik by mělo být založeno na 
rozsáhlém souboru relevantních 
makroekonomických a mikrofinančních 
údajů a ukazatelů. ESRB by proto měl mít 
přístup ke všem informacím, které jsou 
nezbytné pro plnění jeho povinností při 
požadovaném zachování důvěrnosti těchto 
údajů. Tyto informace by měly být vždy 
poskytovány v souhrnné nebo obecné 
podobě, pokud z objektivně ověřitelných 
údajů nevyplývá, že hrozí trvalé a závažné 
riziko narušení trhu. Pokud ESRB 
požaduje údaje, které nejsou v souhrnné 
nebo obecné podobě, dotčené finanční 
instituce mají právo vyjádřit své 
připomínky k oprávněnosti této žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba chápat ve spojitosti s článkem 15. ESRB má plnit úlohu 
makroobezřetnostního dohledu, takže v normálním případě by neměl potřebovat údaje
o jednotlivých podnicích. 
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Pozměňovací návrh 111
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Evropský orgán pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění
a Evropský orgán pro bankovnictví by 
měly být členy příslušných výborů pro 
řešení krizí, které jsou součástí 
mezinárodních kolegií orgánů dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Účastníci trhu mohou poskytnout 
cenný vstup pro pochopení vývoje, který 
postihuje finanční systém. V případě 
potřeby by tedy ESRB měl konzultovat se 
zúčastněnými stranami ze soukromého 
sektoru (zástupci finančního odvětví, 
sdružení spotřebitelů, skupiny uživatelů
v oblasti finančních služeb, které byly 
zřízené Komisí nebo na základě právních 
předpisů Společenství…) a poskytnout jim 
rovnou příležitost k vyjádření jejich 
stanovisek.

(17) Účastníci trhu mohou poskytnout 
cenný vstup pro pochopení vývoje, který 
postihuje finanční systém. V případě 
potřeby by tedy ESRB měl konzultovat se 
zúčastněnými stranami ze soukromého 
sektoru (mimo jiné zástupci finančního 
odvětví, sdružení spotřebitelů a skupiny 
uživatelů v oblasti finančních služeb, které 
byly zřízené Komisí nebo na základě 
právních předpisů EU) a poskytnout jim 
rovnou příležitost k vyjádření jejich 
stanovisek prostřednictvím formálního 
poradního panelu.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace zúčastněných stran spíše pomohou ESRB pochopit situaci na trhu, pokud budou 
prováděny prostřednictvím formálního panelu za účasti osob z oboru.
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Pozměňovací návrh 113
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřizuje se Evropský výbor pro systémová 
rizika, dále označovaný jen jako „ESRB“.

Zřizuje se Evropský výbor pro systémová 
rizika, dále označovaný jen jako „ESRB“. 
Má sídlo v Lucemburku.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 10 rozhodnutí členských států ze dne 8. dubna 1965 o umístění evropských 
institucí by měl mít ESRB sídlo v Lucemburku. 

Pozměňovací návrh 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. ESFS se skládá z:
a) ESRB;
b) Evropského orgánu dohledu (cenné 
papíry a trhy) zřízeného nařízením (EU) č. 
.../2010 (ESMA); 
c) Evropského orgánu dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) zřízeného nařízením (EU) č. 
.../2010 (EIOPA); 
d) Evropského orgánu dohledu 
(bankovnictví) zřízeného nařízením (EU) 
č. .../2010 (EBA); 
e) Evropského orgánu dohledu (smíšený 
výbor) zřízeného podle článku 40 každého
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z nařízení (EU) č. .../...[EBA], č. .../... 
[ESMA], č. .../...[EIOPA];
f) orgánů členských států uvedených v čl. 
1 odst. 2 nařízení (EU) č. .../... [ESMA],
v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. …/2009 
[EIOPA] a čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 
…/… [EBA]; 
g) Komise pro provádění úkolů uvedených
v článcích 7 a 9 nařízení (EU) č. 
.../…/...[EBA], č. .../... [ESMA] a č. 
…/…[EIOPA];
Evropské orgány dohledu uvedené
v bodech b), c) a d) mají sídlo ve 
Frankfurtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „finanční institucí“ se rozumí jakýkoliv 
podnik, jehož hlavní podnikatelskou 
činností je příjem vkladů, poskytování 
úvěrů, poskytování pojišťovacích služeb 
nebo jiných finančních služeb svým 
klientům nebo členům či realizace 
finančních investic nebo obchodní činnost 
na vlastní účet.

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

Or. en



PE439.845v01-00 20/85 AM\808496CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „finančním systémem“ se rozumí 
veškeré finanční instituce, trhy a tržní 
infrastruktury.

b) „finančním systémem“ se rozumí 
veškeré finanční instituce, trhy, produkty
a tržní infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) „systémovým rizikem“ se rozumí 
riziko narušení finančních služeb, které je 
způsobeno značným zhoršením celého 
finančního systému nebo jeho části
a může mít závažný negativní dopad na 
reálnou ekonomiku. V této souvislosti 
mohou mít systémový význam všechny 
typy finančních institucí, 
zprostředkovatelských subjektů, trhů, 
infrastruktur a nástrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESRB nese odpovědnost za 
makroobezřetnostní dohled nad finančním 
systémem v rámci Společenství, aby bylo 
možné předcházet systémovým rizikům
v rámci finančního systému nebo je 
zmírňovat, a vyvarovat se tak výskytů
rozsáhlých finančních problémů, přispívat
k řádnému fungování vnitřního trhu
a zajistit udržitelný příspěvek finančního 
odvětví k hospodářskému růstu.

1. ESRB nese odpovědnost za 
makroobezřetnostní dohled nad finančním 
systémem v rámci Společenství, aby bylo 
možné předcházet systémovým rizikům
v rámci finančního systému nebo je 
zmírňovat, a vyvarovat se tak výskytu 
období rozsáhlých finančních problémů
a zajistit udržitelný příspěvek finančního 
odvětví k hospodářskému růstu, a tím 
přispívat k dosažení cílů Unie podle 
článku 3 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESRB nese odpovědnost za 
makroobezřetnostní dohled nad finančním 
systémem v rámci Společenství, aby bylo 
možné předcházet systémovým rizikům
v rámci finančního systému nebo je 
zmírňovat, a vyvarovat se tak výskytů 
rozsáhlých finančních problémů, přispívat
k řádnému fungování vnitřního trhu
a zajistit udržitelný příspěvek finančního 
odvětví k hospodářskému růstu.

1. ESRB nese odpovědnost za 
makroobezřetnostní dohled nad finančním 
systémem v rámci Společenství, aby bylo 
možné předcházet systémovým rizikům
v rámci finančního systému nebo je 
zmírňovat, a vyvarovat se tak výskytů 
rozsáhlých finančních problémů, přispívat
k řádnému fungování vnitřního trhu
a zajistit udržitelný příspěvek finančního 
odvětví k hospodářskému růstu, čímž bude 
zohledněn článek 3 Smlouvy o Evropské 
unii.

Or. en
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Odůvodnění

Finanční krize mohou vážně ohrozit nejen vnitřní trh nebo hospodářský růst, ale i samotný cíl 
Evropské unie, a proto je třeba uvést odkaz na cíl Evropské unie stanovený v článku 3 SEU.

Pozměňovací návrh 120
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESRB nese odpovědnost za 
makroobezřetnostní dohled nad finančním 
systémem v rámci Společenství, aby bylo 
možné předcházet systémovým rizikům
v rámci finančního systému nebo je 
zmírňovat, a vyvarovat se tak výskytů 
rozsáhlých finančních problémů, přispívat
k řádnému fungování vnitřního trhu
a zajistit udržitelný příspěvek finančního 
odvětví k hospodářskému růstu.

1. ESRB nese odpovědnost za 
makroobezřetnostní dohled nad finančním 
systémem v rámci Společenství, aby bylo 
možné předcházet systémovým rizikům
v rámci finančního systému, zejména 
vytváření úvěrových bublin v Unii, nebo je 
zmírňovat, a vyvarovat se tak výskytů 
rozsáhlých finančních problémů, přispívat
k řádnému fungování vnitřního trhu
a zajistit udržitelný příspěvek finančního 
odvětví k hospodářskému růstu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velkému významu, jaký mají v současné krizi úvěrové bubliny, je nezbytné 
výslovně zmínit mezi cíli ESRB také předcházení jejich vzniku. 

Pozměňovací návrh 121
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) určovat a/nebo shromažďovat 
nezbytné údaje od všech finančních 
institucí a prostřednictvím evropských 
orgánů dohledu;
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Or. en

Odůvodnění

Bez patřičných údajů nelze řádně posuzovat, v jaké finanční situaci se nacházejí systémově 
významné finančních instituce, zda případně nevznikají spekulační bubliny či zda tržní 
infrastruktura funguje řádně. 

Pozměňovací návrh 122
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) určovat a/nebo shromažďovat 
nezbytné údaje od všech finančních 
institucí a prostřednictvím evropských 
orgánů dohledu;

Or. en

Odůvodnění

Bez patřičných údajů nelze řádně posuzovat, v jaké finanční situaci se nacházejí systémově 
významné finančních institucí, zda případně nevznikají spekulační bubliny či zda tržní 
infrastruktura funguje řádně. 

Pozměňovací návrh 123
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vydávat varování v případě, že se rizika 
považují za významná;

c) vydávat varování v případě, že se rizika 
považují za významná, a případně 
vyhlašovat mimořádné situace;

Or. en
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Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být ESRB udělena pravomoc vyhlašovat mimořádné 
situace, čímž se umožní příslušným ESA přijímat rozhodnutí přímo uplatnitelná vůči 
příslušným vnitrostátním orgánům za účelem řízení koordinovaných intervencí. Toto 
ustanovení by mělo být vázáno na změnu nařízení o ESA.

Pozměňovací návrh 124
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vydávat varování v případě, že se rizika 
považují za významná;

c) vydávat varování v případě, že se rizika 
považují za významná, a případně 
vyhlašovat mimořádné situace;

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být ESRB udělena pravomoc vyhlašovat mimořádné 
situace, čímž umožní příslušným ESA přijímat rozhodnutí přímo uplatnitelná vůči příslušným 
vnitrostátním orgánům za účelem řízení koordinovaných intervencí.

Pozměňovací návrh 125
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vydávat varování v případě, že se rizika 
považují za významná;

c) vydávat varování v případě, že se rizika 
považují za významná, a ve vhodným 
případech je zveřejňovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podle potřeby vydávat doporučení pro 
nápravná opatření;

d) podle potřeby vydávat a zveřejňovat 
doporučení pro nápravná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) navrhovat vhodné podpůrné kroky na 
posílení navrhovaných nápravných 
opatření;

Or. en

Odůvodnění

Doporučení a varování, která bude ESRB vydávat, budou mít pravděpodobně významný vliv 
na finanční trhy a ekonomiky členských států. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zvýšit 
schopnost ESRB stabilizovat ekonomickou situaci na samém počátku krize. ESRB by měl být 
schopen poskytovat vhodné podpůrné nástroje, které by byly oznamovány spolu
s doporučeními či varováními. Tyto pravomoci zvýší účinnost ESRB.

Pozměňovací návrh 128
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESRB má generální radu, řídící výbor 1. ESRB má generální radu, řídící výbor, 
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a sekretariát. sekretariát a poradní technický výbor.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Generální rada přijímá rozhodnutí 
nezbytná pro zajištění výkonu úkolů 
svěřených ESRB.

2. Generální rada přijímá rozhodnutí 
nezbytná pro plnění úkolů uvedených v čl. 
3 odst. 2 písm. c) a d) a zajišťuje výkon 
veškerých úkolů svěřených ESRB.

Or. en

Odůvodnění

Řídící výbor by měl mít v rámci činnosti ESRB významnější úlohu. Rozhodovací pravomoci 
generální rady by měly být omezeny na vydávání varování a doporučení, protože ESRB by 
jinak byl nepružný a příliš pomalý. Řídící výbor by proto měl odpovídat za veškerou běžnou 
činnost a jeho úkolem by měla být příprava rozhodnutí generální rady. 

Pozměňovací návrh 130
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Řídící výbor napomáhá procesu 
rozhodování ESRB podporou přípravy
zasedání generální rady, přezkoumáváním 
dokumentů, které mají být projednávány,
a sledováním postupu probíhající práce 
ESRB.

3. Řídící výbor napomáhá procesu 
rozhodování ESRB tím, že identifikuje 
rizika a řadí je podle důležitosti, 
podporuje přípravu zasedání generální 
rady, plní úkoly uvedené v čl. 3 odst. 2 
písm. e) a h) přezkoumáváním dokumentů, 
které mají být projednávány, a sledováním 
postupu probíhající práce ESRB.

Or. en
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Odůvodnění

Řídící výbor by měl mít v rámci činnosti ESRB významnější úlohu. Rozhodovací pravomoci 
generální rady by měly být omezeny na vydávání varování a doporučení, protože ESRB by 
jinak byl nepružný a příliš pomalý. Řídící výbor by proto měl odpovídat za veškerou běžnou 
činnost a jeho úkolem by měla být příprava rozhodnutí generální rady. 

Pozměňovací návrh 131
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Řídící výbor napomáhá procesu 
rozhodování ESRB podporou přípravy 
zasedání generální rady, přezkoumáváním 
dokumentů, které mají být projednávány,
a sledováním postupu probíhající práce 
ESRB. 

3. Řídící výbor napomáhá procesu 
rozhodování ESRB podporou přípravy 
zasedání generální rady, přezkoumáváním 
dokumentů, které mají být projednávány,
a sledováním postupu probíhající práce 
ESRB. Když má generální rada 
rozhodovat o odvětvových záležitostech, 
spolupracuje řídící výbor úzce
s příslušným evropským orgánem
a odpovídající zúčastněnou skupinou
s cílem shromáždit dokumenty na schůze

Or. it

Pozměňovací návrh 132
Gianni Pittella

Návrh nařízení
ČL. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Řídící výbor napomáhá procesu 
rozhodování ESRB podporou přípravy 
zasedání generální rady, přezkoumáváním 
dokumentů, které mají být projednávány,
a sledováním postupu probíhající práce 
ESRB.

3. Řídící výbor napomáhá procesu 
rozhodování ESRB podporou přípravy 
zasedání generální rady, přezkoumáváním 
dokumentů, které mají být projednávány,
a sledováním postupu probíhající práce 
ESRB. Když má generální rada 
rozhodovat o odvětvových záležitostech, 
spolupracuje řídící výbor úzce
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s příslušným evropským orgánem
a odpovídající zúčastněnou skupinou
s cílem shromáždit dokumenty na schůze.

Or. it

Pozměňovací návrh 133
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nezávislý poradní odborný výbor 
uvedený v článku 12a poskytuje nestranné 
poradenství a obecné informace
k významným otázkám týkajícím se 
činnosti ESRB a stability finančního 
systému jako celku.

Or. en

Odůvodnění

Kromě poradního technického výboru by měl existovat nezávislý orgán akademických 
pracovníků a expertů, který by ESRB poskytoval nestranné poradenství a obecné informace
k významným otázkám. Předseda poradního odborného výboru by měl být současně členem 
řídícího výboru. 

Pozměňovací návrh 134
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Evropské orgány dohledu poskytují
v rámci ESRB poradenství týkající se 
makroekonomických rizikových profilů 
různých odvětví zapojených do finančních 
služeb.
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Pozměňovací návrh 135
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Evropské orgány dohledu poskytují 
poradenství týkající se 
makroekonomických rizikových profilů 
různých odvětví zapojených do finančních 
služeb.

Or. it

Pozměňovací návrh 136
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předseda a místopředseda ESRB jsou 
voleni na období 5 let členy a z řad členů 
generální rady, kteří jsou také členy 
Generální rady ECB. Mohou být zvoleni
opakovaně. 

1. Předseda ESRB je volen na období 5 let 
členy a z řad členů generální rady, kteří 
jsou také členy Generální rady ECB. Může
být zvolen opakovaně.

Or. it

Pozměňovací návrh 137
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Prvního a druhého místopředsedu volí 
ze svého středu členové Generální rady 
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ECB na funkční období, které se shoduje
s obdobím členství v generální radě,
s přihlédnutím k potřebě vyváženého 
zastoupení členských států a států, které 
patří do eurozóny, a států mimo ni. 
Mohou být zvoleni opakovaně.

Or. en

Odůvodnění

Také druhý místopředseda ESRB by měl pocházet z centrální banky, aby byla zaručena 
nezávislost generální rady a aby lépe odrážela její složení.

Pozměňovací návrh 138
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Prvního místopředsedu volí členové 
generální rady s hlasovacím právem
s přihlédnutím k potřebě vyváženého 
zastoupení členských států a států, které 
patří do eurozóny, a států mimo ni. Může 
být zvolen opakovaně.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropskému orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění, Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy předsedají dva 
místopředsedové.
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Or. it

Pozměňovací návrh 140
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Druhým místopředsedou je předseda 
Smíšeného výboru evropských orgánů 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Předseda a první místopředseda ESRB 
před převzetím svého úřadu sdělí 
Evropskému parlamentu na veřejném 
slyšení, jakým způsobem hodlají 
vykonávat své povinnosti podle tohoto 
nařízení. Slyšení druhého místopředsedy 
se uskuteční v jeho funkci předsedy 
Smíšeného výboru evropských orgánů 
dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Místopředseda řídí generální radu a/nebo 
řídící výbor v případě, že se předseda 
nemůže zasedání účastnit.

3. První místopředseda řídí generální radu 
a/nebo řídící výbor v případě, že se 
předseda nemůže zasedání účastnit.

Or. it

Pozměňovací návrh 143
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud funkční období členů Generální 
rady ECB, kteří byli zvoleni za předsedu 
nebo místopředsedu, skončí před 
uplynutím 5letého období nebo pokud 
předseda nebo místopředseda nemohou
z jakéhokoliv důvodu vykonávat své 
povinnosti, je zvolen nový předseda nebo 
místopředseda v souladu s odstavcem 1.

4. Pokud funkční období člena Generální 
rady ECB, který byl zvolen za předsedu, 
skončí před uplynutím 5letého období nebo 
pokud předseda nemůže z jakéhokoliv 
důvodu vykonávat své povinnosti, je 
zvolen nový předseda v souladu
s odstavcem 1.

Or. it

Pozměňovací návrh 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) guvernéři národních centrálních bank; b) určitý počet guvernérů národních 
centrálních bank, odpovídající nejvýše 
jedné třetině celkového počtu členských 
států; tyto guvernéry volí členové 
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Generální rady ECB na funkční období, 
které se shoduje s obdobím členství
v generální radě, s přihlédnutím k potřebě 
vyváženého zastoupení členských států
a států, které patří do eurozóny, a států 
mimo ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) šest nezávislých osob, přičemž každý 
evropský orgán dohledu musí jmenovat 
dvě z nich; v zájmu snížení rizika, že se 
generální rada bude příliš zaměřovat na 
banky, a v zájmu zvýšení kvality 
rozhodnutí generální rady nesmí být 
jmenovaní zástupci členy evropských 
orgánů dohledu a musí být vybráni na 
základě své obecné způsobilosti a loajality 
vůči Unii i podle různé průpravy
v akademické oblasti či v soukromém 
sektoru, zejména v malých a středních 
podnicích, odborech nebo jako zástupci 
poskytovatelů či spotřebitelů finančních 
služeb; při jejich jmenování musí 
evropské orgány dohledu oznámit, která
z těchto osob je určena také pro práci
v řídícím výboru; jmenovaní zástupci musí 
být potvrzeni ostatními členy generální 
rady s hlasovacím právem; jmenované 
osoby nesmí při plnění svých povinností 
vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné 
vlády, orgánu , instituce ani jiného 
subjektu či soukromé osoby; musí se 
zdržet veškerého jednání neslučitelného
s povahou své funkce nebo plněním svých 
úkolů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) šest nezávislých osob, přičemž každá 
dozorčí rada a každá zúčastněná skupina 
evropských orgánů dohledu jmenuje 
jednu z nich.
Osoby uvedené v písm. fa) nesmí být členy 
evropských orgánů dohledu, avšak musí 
být vybráni podle obecné způsobilosti
a loajality vůči Unii i podle různé 
průpravy v akademické oblasti nebo
v jiných odvětvích, zejména v malých
a středních podnicích, odborech nebo 
jako zástupci poskytovatelů či spotřebitelů 
finančních služeb. Tyto osoby představují 
rovnováhu mezi kupující a prodávající 
stranou a mezi zástupci zaměstnanců. Při 
jejich jmenování musí evropské orgány 
dohledu oznámit, která z těchto osob je 
určena také pro práci v řídícím výboru; 
Jmenovaní zástupci musí být potvrzeni 
ostatními členy generální rady
s hlasovacím právem. Jmenované osoby 
nesmí při plnění svých povinností 
vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné 
vlády, orgánu , instituce ani jiného 
subjektu či soukromé osoby. Musí se 
zdržet veškerého jednání neslučitelného
s povahou své funkce nebo plněním svých 
úkolů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Astrid Lulling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) šest nezávislých osob jmenovaných 
ostatními členy generální rady
s hlasovacím právem a potvrzených 
Evropským parlamentem a Radou. 
Osoby uvedené v písm. fa) musí být 
vybrány podle obecné způsobilosti
a loajality vůči Unii i podle různé 
průpravy v akademické oblasti nebo
v soukromém sektoru, zejména v malých
a středních podnicích, odborech nebo 
jako zástupci poskytovatelů či spotřebitelů 
finančních služeb. Před jejich 
jmenováním generální rada oznámí, která
z těchto osob je určena také pro práci
v řídícím výboru. Jmenované osoby nesmí 
při plnění svých povinností vyžadovat ani 
přijímat pokyny od žádné vlády, orgánu , 
instituce ani jiného subjektu či soukromé 
osoby. Musí se zdržet veškerého jednání 
neslučitelného s povahou své funkce nebo 
plněním svých úkolů. 

Or. en

Odůvodnění

Jmenování šesti nezávislých odborníků generální radou ESRB je nezbytné pro zajištění jejich 
nezávislosti. Potvrzení Evropským parlamentem a Radou zvýší legitimitu jmenovaných 
odborníků. 
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Pozměňovací návrh 148
Miguel Portas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) šest nezávislých osob jmenovaných 
členy generální rady s hlasovacím 
právem.  
Osoby jmenované podle písm. fa) nesmí 
být členy evropských orgánů dohledu, 
avšak musí být vybráni podle obecné 
způsobilosti a loajality vůči Unii i podle 
různé průpravy v akademické oblasti nebo
v soukromém sektoru, zejména v malých
a středních podnicích, odborech nebo 
jako zástupci poskytovatelů či spotřebitelů 
finančních služeb. Při jejich jmenování 
členové generální rady oznámí, která
z těchto osob je určena také pro práci
v řídícím výboru. Jmenované osoby nesmí 
při plnění svých povinností vyžadovat ani 
přijímat pokyny od žádné vlády, orgánu , 
instituce ani jiného subjektu či soukromé 
osoby. Musí se zdržet veškerého jednání 
neslučitelného s povahou své funkce nebo 
plněním svých úkolů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) po jedné osobě nominované 
Evropskou konfederací odborových svazů, 
Business Europe a Evropskou organizací 
spotřebitelů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) po jedné osobě nominované 
Evropskou konfederací odborových svazů, 
Business Europe a Evropskou organizací 
spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Dohled zaměřený na makroekonomickou nerovnováhu v EU vyžaduje, aby se jednání ESRB 
účastnili příslušní makroekonomičtí činitelé. Orgán složený převážně z představitelů 
centrálních bank není vyvážený. Zastoupení v generální radě by měly mít skupiny, které nesou 
hospodářská a sociální rizika finančních krizí, aniž by za jejich vznik nesly jakoukoli 
odpovědnost.

Pozměňovací návrh 151
Miguel Portas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členy generální rady bez hlasovacího 
práva jsou následující osoby:

2. Členem generální rady bez hlasovacího 
práva je předseda Hospodářského
a finančního výboru.

a) jeden zástupce na vysoké úrovni 
příslušných vnitrostátních orgánů 
dohledu za každý členský stát;
b) předseda Hospodářského a finančního 
výboru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Jean-Paul Gauzès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jeden zástupce na vysoké úrovni 
příslušných vnitrostátních orgánů dohledu 
za každý členský stát;

a) jeden zástupce na vysoké úrovni 
příslušných vnitrostátních orgánů dohledu 
za každý členský stát v souladu
s odstavcem 3;

Or. en

Odůvodnění

Rotační systém založený na tom, který bod se právě projednává, je zárukou toho, aby příslušní 
odborníci nebyli vyloučeni z rozhodování o určité záležitosti týkajících se daného odvětví. Je 
třeba též dbát na rovnováhu mezi zastoupením odborníků z různých odvětví a řádným 
fungováním ESRB. Rozhodnutí o jmenování daných zástupců na vysoké úrovni by mělo 
příslušet členským státům, které určí osobu, jež se bude účastnit schůzí při projednávání bodů 
spadajících do její kompetence.

Pozměňovací návrh 153
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – point a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jeden zástupce na vysoké úrovni 
příslušných vnitrostátních orgánů dohledu 
za každý členský stát;

a) jeden zástupce na vysoké úrovni 
příslušných vnitrostátních orgánů dohledu 
za každý členský stát v souladu
s odstavcem 3;

Or. de

Odůvodnění

Nový systém dozoru musí zohlednit jak rozdíly podle specifického rizika ovlivňujícího finanční 
trhy, tak i rozdíly mezi různými obchodními modely finančních institucí. Aby bylo možno činit 
rozdíly z hlediska typů podniku mezi pojišťovacími společnostmi a ostatními finančními 
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institucemi, musí být v ESRB řádně zastoupeny i orgány dohledu nad pojišťovnami.

Pozměňovací návrh 154
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže program zasedání obsahuje 
body vztahující se k pravomoci několika
vnitrostátních orgánů dohledu téhož 
členského státu, zúčastní se příslušný 
zástupce na vysoké úrovni pouze takových
jednání, jejichž obsah spadá do jeho 
pravomoci.

3. Pokud jde o zastoupení vnitrostátních 
orgánů dohledu a pokud se vnitrostátní 
orgány dohledu nedohodnou na 
společném zástupci, zúčastní se příslušný 
zástupce na vysoké úrovni jednání na 
rotačním principu podle toho, který bod se 
právě projednává.

Or. en

Odůvodnění

Rotační systém založený na tom, který bod se právě projednává, je zárukou toho, aby příslušní 
odborníci nebyli vyloučeni z rozhodování o určité záležitosti týkajících se daného odvětví. Je 
třeba též dbát na rovnováhu mezi zastoupením odborníků z různých odvětví a řádným 
fungováním ESRB. Rozhodnutí o jmenování daných zástupců na vysoké úrovni by mělo 
příslušet členským státům, které určí osobu, jež se bude účastnit schůzí při projednávání bodů 
spadajících do její kompetence.

Pozměňovací návrh 155
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže program zasedání obsahuje 
body vztahující se k pravomoci několika
vnitrostátních orgánů dohledu téhož 
členského státu, zúčastní se příslušný 
zástupce na vysoké úrovni pouze takových
jednání, jejichž obsah spadá do jeho 
pravomoci.

3. Pokud jde o zastoupení vnitrostátních 
orgánů dohledu a pokud se vnitrostátní 
orgány dohledu nedohodnou na 
společném zástupci, zúčastní se příslušný 
zástupce na vysoké úrovni jednání na 
rotačním principu podle toho, který bod se 
právě projednává. 
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Or. de

Odůvodnění

Nový systém dozoru musí zohlednit jak rozdíly podle specifického rizika ovlivňujícího finanční 
trhy, tak i rozdíly mezi různými obchodními modely finančních institucí. Je proto nutné 
zajistit, aby byly v ESRB řádně zastoupeny orgány dohledu nad pojišťovnami. 

Pozměňovací návrh 156
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členové generální rady, kteří jsou 
současně členy Generální rady ECB, 
jednají při výkonu svých povinností 
nezávisle, zejména pokud se rozhodnutí 
ESRB mohou dotýkat působnosti ECB.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řádná plenární zasedání generální rady 
svolává předseda generální rady a konají se 
nejméně čtyřikrát ročně. Mimořádná 
zasedání mohou být svolávána z iniciativy 
předsedy generální rady nebo na žádost 
nejméně jedné třetiny členů s hlasovacím 
právem.

1. Řádná plenární zasedání generální rady 
svolává předseda generální rady a konají se 
nejméně čtyřikrát ročně. Mimořádná 
zasedání mohou být svolávána z iniciativy 
předsedy generální rady nebo na žádost 
nejméně jedné třetiny členů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na zasedání generální rady lze pozvat 
po jednom zástupci na vysoké úrovni ze 
států, které nejsou členskými státy 
Evropské unie, Evropského 
hospodářského prostoru ani Evropského 
sdružení volného obchodu.

Or. en

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

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý člen generální rady s hlasovacím 
právem má jeden hlas.

1. Generální rada usiluje o dosažení 
konsenzu. Pokud konsenzu nelze 
dosáhnout, má každý člen generální rady
s hlasovacím právem jeden hlas.

Kterýkoliv člen generální rady může 
kdykoliv požadovat hlasování o návrhu 
varování nebo návrhu doporučení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 160
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při jakémkoliv hlasování generální rady 
je nutné kvorum dvou třetin členů
s hlasovacím právem. Není-li kvora 
dosaženo, může předseda svolat 
mimořádné zasedání, na němž může být 
přijato rozhodnutí bez ohledu na kvorum.

3. Při jakémkoliv hlasování generální rady 
je nutné kvorum účasti dvou třetin členů
s hlasovacím právem. Není-li kvora účasti 
dosaženo, může předseda svolat 
mimořádné zasedání, na němž může být 
přijato rozhodnutí bez ohledu na kvorum 
účasti.

Or. en

Odůvodnění

Dvoutřetinové kvorum je odůvodněné, avšak mělo by být jasně řečeno, že při hlasování se 
neprovádí žádné vážení hlasů. Proto by mělo být přidáno slovo „účasti“. ESRB je evropským 
orgánem, v němž nemají být zastoupeny národní zájmy, a jeho členové mají být loajální pouze 
vůči evropským cílům

Pozměňovací návrh 161
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odstavce 2 je pro 
zveřejnění varování nebo doporučení 
zapotřebí většiny dvou třetin hlasů.

Or. en

Odůvodnění

Dvoutřetinové kvorum je odůvodněné, avšak mělo by být jasně řečeno, že při hlasování se 
neprovádí žádné vážení hlasů. Proto by mělo být přidáno slovo „účasti“. ESRB je evropským 
orgánem, v němž nemají být zastoupeny národní zájmy, a jeho členové mají být loajální pouze 
vůči evropským cílům
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Pozměňovací návrh 162
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – point b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místopředseda ESRB; b) dva místopředsedové ESRB, kteří jsou 
rovněž předsedy EIOPA a ESMA;

Or. it

Pozměňovací návrh 163
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místopředseda ESRB; b) první a druhý místopředseda ESRB;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místopředseda ESRB; b) první a druhý místopředseda ESRB;

Or. en

Odůvodnění

Členy řídícího výboru by měli být druhý místopředseda ESRB a tři ze šesti odborníků.
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Pozměňovací návrh 165
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB. 
Jsou voleni členy a z řad členů generální 
rady, kteří jsou rovněž členy Generální 
rady ECB, na dobu dvou let.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k velikosti generální rady, která bude mít celkem 61 členů, by měl řídící výbor, 
který jí pomáhá při jejím rozhodování, fungovat rychle a efektivně.

Pozměňovací návrh 166
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – point c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB. 
Jsou voleni členy a z řad členů generální 
rady, kteří jsou rovněž členy Generální 
rady ECB, na dobu dvou let.

c) dva další členové generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB.

Or. it
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Pozměňovací návrh 167
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB.
Jsou voleni členy a z řad členů generální 
rady, kteří jsou rovněž členy Generální 
rady ECB, na dobu dvou let.

c) šest dalších členů generální rady, včetně 
tří nezávislých osob na rotačním principu,
s ohledem na nutnost zajistit vyvážené 
zastoupení členských států a států
v eurozóně a mimo ni. Jsou voleni členy 
generální rady na dobu dvou let.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB.
Jsou voleni členy a z řad členů generální 
rady, kteří jsou rovněž členy Generální 
rady ECB, na dobu dvou let.

c) dva další členové generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB, 
kteří zastupují členské státy v eurozóně
i mimo ni. Jsou voleni členy a z řad členů 
generální rady, kteří jsou rovněž členy 
Generální rady ECB, na dobu dvou let.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zvýšit efektivitu činnosti řídícího výboru tím, že se sníží počet 
jeho členů a bude stanoveno, že každý z členů bude pocházet ze států v eurozóně a mimo ni. 
Je nutné, aby v řídícím výboru ESRB byly rovnoměrně zastoupeny centrální banky států mimo 
eurozónu.



PE439.845v01-00 46/85 AM\808496CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 169
Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB.
Jsou voleni členy a z řad členů generální 
rady, kteří jsou rovněž členy Generální 
rady ECB, na dobu dvou let.

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB
a kteří proporčně zastupují členské státy
v eurozóně a mimo ni. Jsou voleni členy a 
z řad členů generální rady, kteří jsou 
rovněž členy Generální rady ECB, na dobu 
dvou let.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zvýšit přiměřenost činnosti řídícího výboru tím, že bude 
stanoveno, že každý z členů bude pocházet ze států v eurozóně a mimo ni. Je nutné, aby
v řídícím výboru ESRB byly rovnoměrně zastoupeny centrální banky států mimo eurozónu.

Pozměňovací návrh 170
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB.
Jsou voleni členy a z řad členů generální 
rady, kteří jsou rovněž členy Generální 
rady ECB, na dobu dvou let.

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB, 
včetně viceprezidenta ECB, s ohledem na 
nutnost zajistit vyvážené zastoupení 
členských států a států v eurozóně a mimo 
ni. Jsou voleni členy a z řad členů 
generální rady, kteří jsou rovněž členy 
Generální rady ECB, na dobu čtyř let.

Or. en

Odůvodnění

Členy řídícího výboru by měli být druhý místopředseda ESRB a tři ze šesti odborníků.
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Pozměňovací návrh 171
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) člen Evropské komise; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předseda Evropského orgánu pro
bankovnictví;

e) předseda Evropského orgánu dohledu 
(bankovnictví);

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – point f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) předseda Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 174
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) předseda Evropského orgánu pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění;

f) předseda Evropského orgánu dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění);

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Alfredo Pallone

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – point g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) předseda Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 176
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) předseda Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy;

g) předseda Evropského orgánu dohledu 
(cenné papíry a trhy);

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předseda Hospodářského a finančního 
výboru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předseda Hospodářského a finančního 
výboru.

h) tři ze šesti nezávislých osob uvedených
v čl. 6 odst. 1 písm. fa).

Or. en

Odůvodnění

Členy řídícího výboru by měli být druhý místopředseda ESRB a tři ze šesti odborníků.

Pozměňovací návrh 179
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) předseda poradního odborného 
výboru.  

Or. en
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Odůvodnění

Kromě poradního technického výboru by měl existovat nezávislý orgán akademických 
pracovníků a expertů, který by ESRB poskytoval nestranné poradenství a obecné informace
k významným otázkám. Předseda poradního odborného výboru by měl být současně členem 
řídícího výboru.

Pozměňovací návrh 180
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoliv volné místo pro voleného člena 
řídícího výboru je obsazeno na základě 
volby nového člena generální radou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradní technický výbor Poradní vědecký výbor

Or. en

Odůvodnění

Dohled zaměřený na makroekonomickou nerovnováhu v EU vyžaduje, aby se jednání ESRB 
účastnili příslušní makroekonomičtí činitelé a zástupci občanské společnosti. Účastnit by se 
měly skupiny, které nesou hospodářská a sociální rizika finančních krizí, aniž by za jejich 
vznik nesly jakoukoli odpovědnost.
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Pozměňovací návrh 182
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Složení poradního technického výboru 
je následující:

1. Poradní technický výbor tvoří 15 
uznávaných odborníků navržených 
řídícím výborem, jejichž nezávislost je 
zaručena a kteří zastupují široké spektrum 
zkušeností a dovedností.

a) zástupce každé národní centrální banky
a zástupce ECB;
b) jeden zástupce příslušného 
vnitrostátního orgánu dohledu za každý 
členský stát;
c) jeden zástupce Evropského orgánu pro
bankovnictví;
d) jeden zástupce Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění;
e) jeden zástupce Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy;
f) dva zástupci Komise;
g) jeden zástupce Hospodářského
a finančního výboru.
Orgány dohledu každého členského státu 
zvolí do výboru jednoho zástupce. Jestliže 
program zasedání obsahuje body 
vztahující se k pravomoci několika 
vnitrostátních orgánů dohledu téhož 
členského státu, zúčastní se příslušný 
zástupce pouze takových bodů jednání, 
které spadají do jeho pravomoci.

Jejich jmenování schvaluje generální 
rada na čtyřleté období, které může být 
jednou prodlouženo.

Or. en

Odůvodnění

Delší období poskytuje větší záruku nezávislosti. Proto se navrhuje čtyřleté funkční období, 
které lze jednou prodloužit.
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Pozměňovací návrh 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Složení poradního technického výboru 
je následující:

1. Složení poradního vědeckého výboru je 
následující:

Or. en

Odůvodnění

Dohled zaměřený na makroekonomickou nerovnováhu v EU vyžaduje, aby se jednání ESRB 
účastnili příslušní makroekonomičtí činitelé a zástupci občanské společnosti. Účastnit by se 
měly skupiny, které nesou hospodářská a sociální rizika finančních krizí, aniž by za jejich 
vznik nesly jakoukoli odpovědnost.

Pozměňovací návrh 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Složení poradního technického výboru 
je následující:

1. Složení poradního vědeckého výboru je 
následující:

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Složení poradního technického výboru 
je následující:

1. Složení poradního vědeckého výboru je 
následující:
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Or. en

Pozměňovací návrh 186
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zástupce každé národní centrální banky
a zástupce ECB;

a) devět uznávaných odborníků 
navržených řídícím výborem, jejichž 
nezávislost je zaručena a kteří představují 
široké spektrum zkušeností a dovednosti
a mají vyvážené znalosti a zkušenosti na 
straně prodávajících (banky a ostatní 
poskytovatelé finančních služeb), 
kupujících (zákazníci, uživatelé z řad 
podniků a MSP a investoři)
a zaměstnanců v daném odvětví. Jejich 
jmenování schvaluje generální rada na 
dvouleté období, které může být 
prodlouženo.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jeden zástupce příslušného 
vnitrostátního orgánu dohledu za každý 
členský stát;

b) po jednom uznávaném odborníkovi, 
jehož nezávislost je zaručena, 
nominovaném Evropskou konfederací 
odborových svazů, Business Europe
a Evropskou organizací spotřebitelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jeden zástupce příslušného 
vnitrostátního orgánu dohledu za každý 
členský stát;

b) po jednom zástupci nominovaném 
Evropskou konfederací odborových svazů, 
Business Europe a Evropskou organizací 
spotřebitelů;

Or. en

Odůvodnění

Dohled zaměřený na makroekonomickou nerovnováhu v EU vyžaduje, aby se jednání ESRB
účastnili příslušní makroekonomičtí činitelé a zástupci občanské společnosti. Účastnit by se 
měly skupiny, které nesou hospodářská a sociální rizika finančních krizí, aniž by za jejich 
vznik nesly jakoukoli odpovědnost.

Pozměňovací návrh 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) po jednom zástupci nominovaném 
Evropskou konfederací odborových svazů, 
Business Europe a Evropskou organizací 
spotřebitelů;

Or. en

Odůvodnění

Dohled zaměřený na makroekonomickou nerovnováhu v EU vyžaduje, aby se jednání ESRB 
účastnili příslušní makroekonomičtí činitelé a zástupci občanské společnosti. Účastnit by se 
měly skupiny, které nesou hospodářská a sociální rizika finančních krizí, aniž by za jejich 
vznik nesly jakoukoli odpovědnost.
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Pozměňovací návrh 190
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – druhý pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dohledu každého členského státu 
zvolí do výboru jednoho zástupce. Jestliže 
program zasedání obsahuje body 
vztahující se k pravomoci několika 
vnitrostátních orgánů dohledu téhož 
členského státu, zúčastní se příslušný 
zástupce pouze takových bodů jednání, 
které spadají do jeho pravomoci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dohledu každého členského státu 
zvolí do výboru jednoho zástupce. Jestliže 
program zasedání obsahuje body 
vztahující se k pravomoci několika 
vnitrostátních orgánů dohledu téhož 
členského státu, zúčastní se příslušný 
zástupce pouze takových bodů jednání, 
které spadají do jeho pravomoci.

Orgány dohledu každého členského státu 
zvolí do výboru jednoho zástupce. Pokud 
jde o zastoupení vnitrostátních orgánů 
dohledu a pokud se vnitrostátní orgány 
dohledu nedohodnou na společném 
zástupci, zúčastní se příslušný zástupce na 
vysoké úrovni jednání na rotačním 
principu podle toho, který bod se právě 
projednává. 

Or. de

Odůvodnění

Nový systém dozoru musí zohlednit jak rozdíly podle specifického rizika ovlivňujícího finanční 
trhy, tak i rozdíly z hlediska různých obchodních modelů finančních institucí mezi 
pojišťovacími společnostmi a jinými finančními institucemi. Je proto nutné zajistit, aby byly
v poradním technickém výboru ESRB rovněž řádně zastoupeny orgány dohledu nad 
pojišťovnami.
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Pozměňovací návrh 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Za účelem poskytování poradenství
a pomoci v souvislosti s otázkami 
významnými pro činnost ESRB poradní 
vědecký výbor úzce spolupracuje
s odbornými pracovními skupinami 
ESCB.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Poradní vědecký výbor případně 
navrhuje generální radě, aby byly
v počáteční fázi provedeny konzultace se 
zúčastněnými stranami, jako jsou tržní 
subjekty, organizace spotřebitelů
a odborníci z akademického prostředí. 
Tyto konzultace probíhají otevřeným
a transparentním způsobem s ohledem na 
dodržení požadavku na zachování 
důvěrnosti.

Or. en

Odůvodnění

ESRB je navenek zastupován pouze generální radou, jíž by proto měla příslušet pravomoc 
zahajovat veřejné konzultace.
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Pozměňovací návrh 194
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Poradní odborný výbor

Poradní odborný výbor tvoří devět 
odborníků navržených řídícím výborem, 
kteří mají prokázanou odbornost a 
u nichž je zaručena nezávislost. Tito 
odborníci musí zastupovat širokou škálu 
zkušeností. Jsou schvalování generální 
radou na dvouleté období s možností 
prodloužení.
2. Předseda poradního odborného výboru 
je jmenován generální radou na návrh 
předsedy řídícího výboru.
3. Poradní odborný výbor plní úkoly 
uvedené v čl. 4 odst. 5a.
4. Sekretariát ESRB podporuje práci 
poradního odborného výboru a vedoucí 
sekretariátu se účastní zasedání. 

Or. en

Odůvodnění

Kromě poradního technického výboru by měl existovat nezávislý orgán akademických 
pracovníků a expertů, který by ESRB poskytoval nestranné poradenství a obecné informace
k významným otázkám. Předseda poradního odborného výboru by měl být současně členem 
řídícího výboru. 
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Pozměňovací návrh 195
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých úkolů si ESRB v případě 
potřeby vyžádá poradenství příslušných 
zúčastněných stran ze soukromého sektoru.

Při plnění svých úkolů si ESRB v případě 
potřeby vyžádá poradenství příslušných 
zúčastněných stran ze soukromého sektoru.

Za tímto účelem se zřizuje poradní panel, 
který umožní ESRB využívat informace, 
které slouží pro pochopení vývoje 
finančního systému.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace zúčastněných stran pravděpodobně lépe pomohou ESRB pochopit situaci na trhu, 
pokud budou prováděny prostřednictvím formálního panelu za účasti osob z oboru.

Pozměňovací návrh 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých úkolů si ESRB v případě 
potřeby vyžádá poradenství příslušných 
zúčastněných stran ze soukromého sektoru.

Při plnění svých úkolů si ESRB v případě 
potřeby vyžádá stanoviska příslušných 
zúčastněných stran ze soukromého nebo 
veřejného sektoru, zejména, avšak nikoli 
výhradně, zúčastněných skupin 
evropských orgánů dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých úkolů si ESRB v případě 
potřeby vyžádá poradenství příslušných 
zúčastněných stran ze soukromého 
sektoru.

Při plnění svých úkolů si ESRB vyžádá 
poradenství příslušných zúčastněných 
stran, včetně přinejmenším zúčastněných 
stran v rámci zúčastněných skupin ESA.

Or. en

Odůvodnění

ESRB by měl konzultovat se všemi zúčastněnými stranami, nikoli pouze se subjekty ze 
soukromého sektoru. Tyto konzultace by se měly týkat veškerých záležitostí, které zúčastněné 
strany považují za důležité, a tedy nejen těch, které ESRB posoudí jako vhodné.

Pozměňovací návrh 198
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropské orgány dohledu, národní 
centrální banky a členské státy úzce 
spolupracují s ESRB a poskytují mu 
veškeré informace, které jsou nezbytné pro 
plnění jeho úkolů, v souladu s právními 
předpisy Společenství.

2. Evropské orgány dohledu, národní 
centrální banky a členské státy úzce 
spolupracují s ESRB a poskytují mu 
souhrnné informace, které jsou nezbytné 
pro plnění jeho úkolů, v souladu s právními 
předpisy Společenství.

Or. de

Odůvodnění

ESRB vykonává makroobezřetnostní dohled, a proto potřebuje souhrnné údaje, které mu 
umožňují identifikovat systémová rizika na úrovni EU. Pokud budou údaje poskytovány
v souhrnné podobě, bude též možné racionálně rozdělit jednotlivé úkoly, neboť ESRB nesmí 
být příliš přetěžován.
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Pozměňovací návrh 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. ESRB může vyžadovat informace od 
evropských orgánů dohledu v souhrnné 
nebo obecné podobě, kdy není možné 
identifikovat jednotlivé finanční instituce.
Pokud uvedené orgány nemají požadované 
údaje k dispozici nebo je nedají k dispozici 
včas, pak ESRB může požadovat tyto údaje
od vnitrostátních orgánů dohledu,
národních centrálních bank nebo jiných 
orgánů členských států.

3. Evropské orgány dohledu poskytnou na 
žádost ESRB informace v souhrnné nebo 
obecné podobě, tak aby nebylo možné 
identifikovat jednotlivé finanční instituce.
Pokud uvedené orgány nemají požadované 
údaje k dispozici nebo je nedají k dispozici 
včas, pak na základě žádosti ESRB
poskytnou tyto údaje vnitrostátní orgány
dohledu, národní centrální banky nebo
jiné orgány členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. ESRB může vyžadovat informace od 
evropských orgánů dohledu v souhrnné 
nebo obecné podobě, kdy není možné 
identifikovat jednotlivé finanční instituce.
Pokud uvedené orgány nemají požadované 
údaje k dispozici nebo je nedají k dispozici 
včas, pak ESRB může požadovat tyto údaje
od vnitrostátních orgánů dohledu,
národních centrálních bank nebo jiných 
orgánů členských států.

3. Evropské orgány dohledu poskytnou na 
žádost ESRB informace v souhrnné nebo 
obecné podobě, tak aby nebylo možné 
identifikovat jednotlivé finanční instituce.
Pokud uvedené orgány nemají požadované 
údaje k dispozici nebo je nedají k dispozici 
včas, pak na základě žádosti ESRB
poskytnou tyto údaje vnitrostátní orgány
dohledu, národní centrální banky nebo
jiné orgány členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. ESRB může evropským orgánům 
dohledu adresovat odůvodněnou žádost
o poskytnutí údajů, které nejsou
v souhrnné nebo obecné podobě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Informace poskytované v souhrnné podobě by měly ESRB umožnit identifikovat rizika
a přijímat vhodná opatření. Právo shromažďovat údaje od jednotlivých finančních institucí by 
měly mít pouze vnitrostátní a evropské orgány dohledu.

Pozměňovací návrh 202
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. ESRB může evropským orgánům 
dohledu adresovat odůvodněnou žádost
o poskytnutí údajů, které nejsou
v souhrnné nebo obecné podobě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. ESRB může evropským orgánům 4. Pokud informace uvedené v čl. 15 
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dohledu adresovat odůvodněnou žádost
o poskytnutí údajů, které nejsou v souhrnné 
nebo obecné podobě.

odst. 3 nejsou pro ESRB dostačující ke 
splnění jeho úkolů, a to v takovém 
rozsahu, že může vzniknout trvalé závažné 
riziko narušení trhu, pro něž existují 
objektivně ověřitelné důkazy a které se 
může přiměřeným způsobem týkat 
konkrétní instituce, ESRB může 
evropským orgánům dohledu adresovat 
odůvodněnou žádost o poskytnutí údajů, 
které nejsou v souhrnné nebo obecné 
podobě.

Pokud ESRB požaduje údaje, které nejsou
v souhrnné nebo obecné podobě, je
v odůvodněné žádosti vysvětleno, proč 
jsou údaje o dané finanční instituci 
považovány s ohledem na aktuální situaci 
na trhu za systémově významné
a nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

ESRB má plnit úlohu makroobezřetnostního dohledu, takže v normálním případě by neměl 
potřebovat údaje o jednotlivých podnicích. Druhý pododstavec uvádí návrh v soulad
s celkovým přístupem Rady.

Pozměňovací návrh 204
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Před podáním žádosti o informace
v souladu s odstavci 3 a 4 ESRB provede 
řádnou konzultaci s příslušným 
evropským orgánem dohledu, aby bylo 
zajištěno, že žádost je přiměřená. 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Před podáním žádosti o informace
v souladu s odstavci 3 a 4 ESRB provede 
řádnou konzultaci s příslušným evropským 
orgánem dohledu, aby bylo zajištěno, že 
žádost je přiměřená.

5. Před podáním každé žádosti
o informace, které nejsou v souhrnné nebo 
obecné podobě ESRB provede řádnou 
konzultaci s příslušným evropským 
orgánem dohledu, aby bylo zajištěno, že 
žádost je odůvodněná a přiměřená. Pokud 
příslušný evropský orgán dohledu 
nepovažuje žádost za odůvodněnou
a přiměřenou, neprodleně zašle žádost 
zpět ESRB a požádá jej o dodatečné 
odůvodnění. Poté, co ESRB poskytne 
příslušnému evropskému orgánu dohledu 
dodatečné odůvodnění, evropský orgán 
dohledu předá požadované údaje ESRB, 
pokud má k těmto údajům stále přístup.

Or. en

Odůvodnění

Je nepochybně zapotřebí zkvalitnit výměnu informací, aby se zlepšilo chápání systémových 
rizik. Je však také důležité neovlivňovat očekávání investorů tím, že by se zveřejňovaly citlivé 
nebo utajované údaje, které by mohly narušit řádné fungování finančních trhů.

Pozměňovací návrh 206
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Před podáním žádosti o informace
v souladu s odstavci 3 a 4 ESRB provede 
řádnou konzultaci s příslušným evropským 
orgánem dohledu, aby bylo zajištěno, že 
žádost je přiměřená.

5. Před podáním žádosti o informace
v souladu s odstavci 3 a 4 ESRB provede 
řádnou konzultaci s příjemcem žádosti, aby 
bylo zajištěno, že žádost je přiměřená.
Pokud příjemce žádosti nepovažuje žádost 
za přiměřenou, může požádat generální 
radu ESRB, aby rozhodla o oprávněnosti 
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žádosti. Pokud generální rada žádost 
potvrdí, příjemce neprodleně poskytne 
požadované informace.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby žádosti byly přiměřené a aby adresáty příliš nezatěžovaly. Neměly by 
také bránit ESRB ve výkonu jeho povinností a v tom, aby mohl požadovat informace, které 
potřebuje ke své činnosti.

Pozměňovací návrh 207
Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Před podáním žádosti o informace
v souladu s odstavci 3 a 4 ESRB provede 
řádnou konzultaci s příslušným evropským 
orgánem dohledu, aby bylo zajištěno, že 
žádost je přiměřená.

5. Před podáním žádosti o informace
v souladu s odstavci 3 a 4 ESRB provede 
řádnou konzultaci s příslušným evropským 
orgánem dohledu, aby bylo zajištěno, že 
žádost je přiměřená. Rozšíření povinností 
finančních institucí poskytovat údaje na 
žádost ESRB by nemělo vést
k nepřiměřenému zvyšování 
administrativní zátěže.

Or. en

Odůvodnění

Finanční instituce by měly své povinnosti v oblasti poskytování údajů plnit prostřednictvím 
stávajícího kontaktního místa, aby nedocházelo ke zvyšování byrokracie.
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Pozměňovací návrh 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pracovníci ESRB se mohou spolu
s pracovníky evropských orgánů dohledu 
účastnit schůzí mezi orgány dohledu
a systémově významnými finančními 
skupinami, zejména kolegii orgánů 
dohledu, a mohou klást dotazy a přímo 
obdržet příslušné nezprostředkované 
informace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Žádosti ESRB o poskytnutí údajů 
týkajících se konkrétní finanční instituce 
jsou rovněž oznamovány této finanční 
instituci, která má právo vyjádřit své 
stanovisko k oprávněnosti žádosti ESRB, 
aniž je tím dotčeno případné využití 
dostupných opravných prostředků. Jako 
zprostředkovatel veškerých těchto 
informací od dotčené instituce působí 
příslušný vnitrostátní orgán, který je 
orgánem dohledu této instituce. Předtím, 
než evropský orgán dohledu poskytne 
informace ESRB, je nutné získat souhlas 
příslušného orgánu dohledu.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby každá žádost ESRB o získání přístupu k údajům týkajícím se konkrétní 
instituce byla této instituci oznámena v úplném znění a aby tato instituce dostala příležitost 
vyjádřit svůj názor na oprávněnost žádosti ESRB.

Pozměňovací návrh 210
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. ESRB může spolupracovat s orgány 
dohledu třetích zemí a s mezinárodními 
fóry za účelem usnadnění výměny 
informací a zřízení mechanismu pro 
shromaždování a výměnu informací
o systémových rizicích, které jsou 
nezbytné pro plnění jeho úkolů.

Or. en

Odůvodnění

ESRB by měl rovněž mít jednoznačný mezinárodní mandát na podporu výměny
a shromažďování informací ve spolupráci s ostatními finančními trhy, neboť je třeba vzít
v potaz také přeshraniční charakter případných systémových rizik.

Pozměňovací návrh 211
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pro účely uplatňování čl. 15 odst. 4, 5
a 5a ESRB, evropské orgány dohledu
a příslušné vnitrostátní orgány plně 
zohledňují platné dohody s orgány 
dohledu třetích zemí.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise zjevně nepočítá s ustanoveními o dohledu nad bankami, které sice působí
v EU, ale jejich příslušný orgán dohledu je mimo Evropskou unii. V unijním rámci je nezbytné 
zohlednit také platné dohody s orgány dohledu třetích zemí.

Pozměňovací návrh 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jsou identifikována významná 
rizika týkající se dosažení cíle uvedeného
v čl. 3 odst. 1, pak ESRB poskytne 
varování a v případě potřeby vydá 
doporučení pro přijetí nápravného opatření.

1. Jestliže jsou identifikována významná 
rizika týkající se dosažení cíle uvedeného
v čl. 3 odst. 1, pak ESRB poskytne 
varování a v případě potřeby vydá 
doporučení pro přijetí nápravného opatření, 
včetně doporučení pro legislativní 
iniciativy, pokud je to považováno za 
nezbytné, a navrhne podpůrná opatření 
vhodná v daném případě.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zvýšit schopnost ESRB stabilizovat ekonomickou 
situaci na samém počátku krize. ESRB by měl být schopen poskytovat vhodné podpůrné 
nástroje, které by byly oznamovány spolu s doporučeními či varováními. Tyto pravomoci zvýší 
účinnost ESRB. Doporučení a varování, která bude ESRB vydávat, budou mít pravděpodobně 
významný vliv na finanční trhy a ekonomiky členských států. 

Pozměňovací návrh 213
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jsou identifikována významná 
rizika týkající se dosažení cíle uvedeného
v čl. 3 odst. 1, pak ESRB poskytne 

1. Jestliže jsou identifikována významná 
rizika týkající se dosažení cíle uvedeného
v čl. 3 odst. 1, pak ESRB poskytne 
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varování a v případě potřeby vydá 
doporučení pro přijetí nápravného opatření.

varování a v případě potřeby vydá 
doporučení pro přijetí nápravného opatření, 
včetně případných legislativních iniciativ.

Or. en

Odůvodnění

Nedávná krize ukázala, že systémové riziko může vzniknout v důsledku legislativních opatření; 
proto by ESRB měl mít možnost řešit případné nedostatky v právní úpravě. Návrh, z něhož 
tento pozměňovací návrh vychází, již předložila Rada ECOFIN.

Pozměňovací návrh 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jsou identifikována významná 
rizika týkající se dosažení cíle uvedeného
v čl. 3 odst. 1, pak ESRB poskytne 
varování a v případě potřeby vydá 
doporučení pro přijetí nápravného opatření.

1. Jestliže jsou identifikována významná 
rizika týkající se dosažení cíle uvedeného
v čl. 3 odst. 1, pak ESRB poskytne 
varování a v případě potřeby vydá 
doporučení pro přijetí nápravného opatření, 
včetně případných legislativních iniciativ.

Or. en

Odůvodnění

Nedávná krize ukázala, že systémové riziko může vzniknout v důsledku legislativních opatření; 
proto by ESRB měl mít možnost řešit případné nedostatky v právní úpravě.

Pozměňovací návrh 215
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže jsou identifikována významná 
rizika týkající se dosažení cíle uvedeného
v čl. 3 odst. 1, pak ESRB poskytne 

1. Jestliže jsou identifikována významná 
rizika týkající se dosažení cíle uvedeného
v čl. 3 odst. 1, pak ESRB poskytne 
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varování a v případě potřeby vydá 
doporučení pro přijetí nápravného opatření.

varování a v případě potřeby vydá 
doporučení pro přijetí nápravného opatření. 
Varování a doporučení se v případě 
potřeby zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Adresáty doporučení a oznámení, 
které vydává ESRB, mohou být finanční 
instituce v Unii, ECB a národní centrální 
banky.

Or. en

Odůvodnění

Z okruhu potenciálních příjemců nezávazných doporučení a oznámení ESRB by neměly být 
vyloučeny národní centrální banky a Evropská centrální banka.

Pozměňovací návrh 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Varování či doporučení jsou rovněž 
předávána Radě a v případě, že jsou 
určena jednomu nebo více vnitrostátním 
orgánům dohledu, evropským orgánům 
dohledu.

3. Veškerá varování či doporučení jsou 
rovněž předávána Radě, předsedovi 
příslušného výboru Evropského 
parlamentu a evropským orgánům 
dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 218
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Varování či doporučení jsou rovněž 
předávána Radě a v případě, že jsou určena 
jednomu nebo více vnitrostátním orgánům 
dohledu, evropským orgánům dohledu.

3. Varování či doporučení jsou rovněž 
předávána jejich adresátům podle odstavce 
2, Radě a v případě, že jsou určena 
jednomu nebo více vnitrostátním orgánům 
dohledu, evropským orgánům dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud budou doporučení vydávána prostřednictvím Rady, nepůjde možná zaručit, že budou 
vycházet převážně z technických hodnocení; jsou tedy zapotřebí vhodné postupy přímého 
oznamování adresátům doporučení, místo oznamování prostřednictvím Rady. Návrh, z něhož 
tento pozměňovací návrh vychází, již předložila Rada ECOFIN.

Pozměňovací návrh 219
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Varování či doporučení jsou rovněž 
předávána Radě a v případě, že jsou určena 
jednomu nebo více vnitrostátním orgánům 
dohledu, evropským orgánům dohledu.

3. Varování či doporučení jsou rovněž 
předávána jejich adresátům podle odstavce 
2, Radě a v případě, že jsou určena 
jednomu nebo více vnitrostátním orgánům 
dohledu, evropským orgánům dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud budou doporučení vydávána prostřednictvím Rady, nepůjde možná zaručit, že budou 
vycházet převážně z technických hodnocení; jsou tedy zapotřebí vhodné postupy přímého 
oznamování adresátům doporučení, místo oznamování prostřednictvím Rady.
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Pozměňovací návrh 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Varování či doporučení jsou rovněž 
předávána Radě a v případě, že jsou určena 
jednomu nebo více vnitrostátním orgánům 
dohledu, evropským orgánům dohledu.

3. Varování či doporučení jsou rovněž 
předávána jejich adresátům podle 
odstavce 2, Radě a v případě, že jsou 
určena jednomu nebo více vnitrostátním 
orgánům dohledu, evropským orgánům 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud budou doporučení vydávána prostřednictvím Rady, nepůjde možná zaručit, že budou 
vycházet převážně z technických hodnocení; jsou tedy zapotřebí vhodné postupy přímého 
oznamování adresátům doporučení, místo oznamování prostřednictvím Rady.

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

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Opatření v mimořádných situacích

1. V případě nepříznivého vývoje, který by 
mohl vážným způsobem ohrozit řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému
v Evropské unii nebo jeho části, může 
ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b)
a článkem 10 každého z nařízení (EU) č. 
.../... [EBA], č. .../... [ESMA] a č. .../... 
[EIOPA] z vlastního podnětu nebo na 
žádost některého z evropských orgánů 
dohledu, Evropského parlamentu, Rady 
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nebo Komise vydat varování, v němž 
upozorní na to, že nastala mimořádná 
situace.
2. Současně s vydáním varování oznámí 
ESRB tuto skutečnost také Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a evropskému 
orgánu dohledu.
3. ESRB z vlastního podnětu nebo na 
žádost evropského orgánu dohledu, Rady, 
Evropského parlamentu či Komise 
přezkoumá varování uvedené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Thomas Mann

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Opatření v mimořádných situacích

1. V případě nepříznivého vývoje, který by 
mohl vážným způsobem ohrozit řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému
v Evropské unii nebo jeho části, může 
ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b)
z vlastního podnětu nebo na žádost 
některého z evropských orgánů dohledu, 
Evropského parlamentu, Rady nebo 
Komise vydat varování, v němž upozorní 
na to, že nastala mimořádná situace. Tato 
varování se nezveřejňují v zájmu zaručení 
důkladné analýzy finančních trhů,
v jejímž rámci ESRB nemusí zohledňovat 
žádné reakce, které se případně objeví na 
kapitálovém trhu.
2. Současně s vydáním varování oznámí 
ESRB tuto skutečnost také Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi, vnitrostátním 
orgánům dohledu a evropskému orgánu 
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dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Opatření v mimořádných situacích

1. V případě nepříznivého vývoje, který by 
mohl vážným způsobem ohrozit řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému
v Evropské unii nebo jeho části, může 
ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b)
z vlastního podnětu nebo na žádost 
některého z evropských orgánů dohledu, 
Evropského parlamentu, Rady, 
vnitrostátního orgánu dohledu nebo 
Komise vydat varování, v němž upozorní 
na to, že nastala mimořádná situace.
2. Současně s vydáním varování oznámí 
ESRB tuto skutečnost také Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi, evropskému 
orgánu dohledu a vnitrostátním orgánům 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné vnitrostátní orgány by měly být rovněž oprávněny vyzvat ESRB, aby jim oznámila 
případné vážné potíže na trhu. Dále by měly být informovány přímo o vydaných varováních 
ohledně mimořádných situací.
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Pozměňovací návrh 224
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Opatření v mimořádných situacích

1. V případě nepříznivého vývoje, který by 
mohl vážným způsobem ohrozit řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému
v Evropské unii nebo jeho části, může 
ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b)
z vlastního podnětu nebo na základě 
žádosti evropského orgánu dohledu, Rady, 
Evropského parlamentu nebo Komise 
vydat varování, v němž případně upozorní 
na to, že nastala mimořádná situace.
2. Současně s vydáním varování oznámí 
ESRB tuto skutečnost také Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a evropskému 
orgánu dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má svěřit ESRB pravomoc k vyhlašování mimořádné situace. Vyhlášení 
mimořádné situace by mělo být signálem pro příslušné evropské orgány dohledu, aby přijaly 
rozhodnutí přímo uplatnitelná na příslušné vnitrostátní orgány. Bude-li vytvořen jednotný trh 
finančních služeb v EU, bude nutné de facto koordinovat akce v případě mimořádných situací, 
neboť krize v jednom členském státě se může rychle šířit do jiných států.

Pozměňovací návrh 225
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
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Opatření v mimořádných situacích
1. V případě nepříznivého vývoje, který by 
mohl vážným způsobem ohrozit řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému
v Evropské unii nebo jeho části, může 
ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b)
z vlastního podnětu nebo na základě 
žádosti evropského orgánu dohledu, Rady, 
Evropského parlamentu nebo Komise 
vydat varování, v němž případně upozorní 
na to, že nastala mimořádná situace.
2. Současně s vydáním varování oznámí 
ESRB tuto skutečnost také Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a evropskému 
orgánu dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem má být ESRB udělena pravomoc vyhlašovat mimořádné 
situace. Vyhlášení mimořádné situace by mělo být signálem pro příslušné evropské orgány 
dohledu, aby přijaly rozhodnutí přímo uplatnitelná na příslušné vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 226
Miguel Portas

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Opatření v mimořádných situacích

1. V případě nepříznivého vývoje, který by 
mohl vážným způsobem ohrozit řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému
v Evropské unii nebo jeho části, může 
ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b)
z vlastního podnětu nebo na základě 
žádosti evropského orgánu dohledu vydat 
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varování, v němž upozorní na to, že 
nastala mimořádná situace.
2. Současně s vydáním varování oznámí 
ESRB tuto skutečnost také Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a evropskému 
orgánu dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 227
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. d) určeno jednomu či více 
členským státům, jednomu či více 
evropským orgánům dohledu nebo 
jednomu či více vnitrostátním orgánům 
dohledu, adresáti informují ESRB
o opatřeních přijatých v reakci na 
doporučení nebo vysvětlí svou nečinnost. 
Rada a případně evropské orgány dohledu 
jsou informovány.

1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. d) určeno Komisi, jednomu či 
více členským státům, jednomu či více 
evropským orgánům dohledu nebo 
jednomu či více vnitrostátním orgánům 
dohledu, adresáti informují ESRB
o opatřeních přijatých v reakci na 
doporučení nebo vysvětlí svou nečinnost. 
Rada a případně evropské orgány dohledu 
jsou informovány.

Or. en

Odůvodnění

Nedávná krize ukázala, že systémové riziko může vzniknout v důsledku legislativních opatření. 
Proto by ESRB měl mít pravomoc vyzvat Komisi, aby napravila případné tržní deformace, 
které by mohly být způsobeny nedostatky v právní úpravě. Návrh, z něhož tento pozměňovací 
návrh vychází, již předložila Rada ECOFIN.
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Pozměňovací návrh 228
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. d) určeno jednomu či více 
členským státům, jednomu či více 
evropským orgánům dohledu nebo 
jednomu či více vnitrostátním orgánům 
dohledu, adresáti informují ESRB
o opatřeních přijatých v reakci na 
doporučení nebo vysvětlí svou nečinnost. 
Rada a případně evropské orgány dohledu 
jsou informovány.

1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. d) určeno Komisi, jednomu či 
více členským státům, jednomu či více 
evropským orgánům dohledu nebo 
jednomu či více vnitrostátním orgánům 
dohledu, adresáti informují ESRB
o opatřeních přijatých v reakci na 
doporučení nebo vysvětlí svou nečinnost. 
Rada a případně evropské orgány dohledu 
jsou informovány.

Or. en

Odůvodnění

Nedávná krize ukázala, že systémové riziko může vzniknout v důsledku legislativních opatření. 
Proto by ESRB měl mít pravomoc vyzvat Komisi, aby napravila případné tržní deformace, 
které by mohly být způsobeny nedostatky v právní úpravě.

Pozměňovací návrh 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. d) určeno jednomu či více 
členským státům, jednomu či více 
evropským orgánům dohledu nebo 
jednomu či více vnitrostátním orgánům 
dohledu, adresáti informují ESRB
o opatřeních přijatých v reakci na 
doporučení nebo vysvětlí svou nečinnost. 
Rada a případně evropské orgány dohledu 
jsou informovány.

1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. d) určeno Komisi, jednomu či 
více členským státům, jednomu či více 
evropským orgánům dohledu nebo 
jednomu či více vnitrostátním orgánům 
dohledu, adresáti informují ESRB
o opatřeních přijatých v reakci na 
doporučení nebo vysvětlí svou nečinnost. 
Rada a případně evropské orgány dohledu 
jsou informovány.
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Or. en

Odůvodnění

Nedávná krize ukázala, že systémové riziko může vzniknout v důsledku legislativních opatření. 
Proto by ESRB měl mít pravomoc vyzvat Komisi, aby napravila případné tržní deformace, 
které by mohly být způsobeny nedostatky v právní úpravě.

Pozměňovací návrh 230
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo a že adresáti
řádně nevysvětlili svou nečinnost, ESRB 
informuje Radu a případně příslušné 
evropské orgány dohledu.

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo nebo 
nepovažuje způsob, jakým adresáti splnili 
doporučení, za uspokojivý, a že adresáti
neposkytli řádné odůvodnění, ESRB 
informuje Evropský parlament, Radu
a případně příslušné evropské orgány 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple “execution” 
of ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness. 
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Pozměňovací návrh 231
Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo a že adresáti
řádně nevysvětlili svou nečinnost, ESRB 
informuje Radu a případně příslušné 
evropské orgány dohledu.

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo nebo 
nepovažuje způsob, jakým adresáti splnili 
doporučení, za uspokojivý, a že adresáti
neposkytli řádné odůvodnění, ESRB 
informuje Evropský parlament, Radu
a případně příslušné evropské orgány 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Z toho, že doporučení ESRB nejsou právně závazná, plyne, že plnění těchto doporučení musí 
přiměřeným způsobem monitorovat Rada a Evropský parlament. Ze zkušenosti však víme, že 
vnitrostátní orgány nepřikládají příliš velký význam periodickým varováním, které vydává 
ECB. 

Pozměňovací návrh 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo a že adresáti 
řádně nevysvětlili svou nečinnost, ESRB 
informuje Radu a případně příslušné 
evropské orgány dohledu.

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo nebo 
nepovažuje způsob, jakým adresáti splnili 
doporučení, za uspokojivý, a že adresáti
neposkytli řádné odůvodnění, ESRB 
informuje Evropský parlament, Radu
a případně příslušné evropské orgány 
dohledu.

Or. en
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Odůvodnění

Z toho, že doporučení ESRB nejsou právně závazná, plyne, že plnění těchto doporučení musí 
přiměřeným způsobem monitorovat Rada a Evropský parlament. ESRB by měl být proto 
oprávněn podat stížnost Evropskému parlamentu a Radě také tehdy, pokud považuje způsob, 
jakým adresáti splnili jim vydaná doporučení, za neuspokojivý. 

Pozměňovací návrh 233
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo a že adresáti 
řádně nevysvětlili svou nečinnost, ESRB
informuje Radu a případně příslušné 
evropské orgány dohledu.

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo a že adresáti 
řádně nevysvětlili svou nečinnost, 
informuje Evropský parlament, Radu, 
Komisi a případně příslušné evropské 
orgány dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Generální rada ESRB v každém 
jednotlivém případě rozhodne, zda by 
varování nebo doporučení měla být 
zveřejněna. Odchylně od čl. 10 odst. 2 se 
vyžaduje kvalifikovaná většina dvou třetin 
hlasů pro zveřejnění varování nebo 
doporučení.

1. Generální rada ESRB v každém 
jednotlivém případě rozhodne, zda by 
varování nebo doporučení měla být 
zveřejněna. Varování a doporučení 
zůstávají důvěrná pouze v případech, kde 
hrozí zjevné riziko, že by mohly vyvolat 
tržní reakce se závažným destabilizujícím 
účinkem. Odchylně od čl. 10 odst. 2 se pro 
nezveřejnění varování nebo doporučení 
vyžaduje kvalifikovaná většina dvou třetin 
odevzdaných hlasů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 235
Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Adresáti varování a doporučení, která 
vydává Evropský výbor pro systémová 
rizika, mají rovněž právo zveřejnit své 
názory a důvody v reakci na varování
a doporučení zveřejněná ESRB.

Or. en

Odůvodnění

Adresáti by měli mít právo zveřejnit svou reakci na doporučení ESRB.

Pozměňovací návrh 236
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se generální rada rozhodne 
varování nebo doporučení nezveřejnit, 
adresát a případně Rada a evropské 
orgány dohledu přijmou veškerá nezbytná 
opatření k ochraně důvěrné povahy 
varování nebo doporučení. Předseda Rady 
může rozhodnout, že se doporučení nebo 
varování nesděluje ostatním členům Rady.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se generální rada rozhodne 
varování nebo doporučení nezveřejnit, 
adresát a případně Rada a evropské orgány 
dohledu přijmou veškerá nezbytná opatření
k ochraně důvěrné povahy varování nebo 
doporučení. Předseda Rady může 
rozhodnout, že se doporučení nebo 
varování nesděluje ostatním členům Rady.

3. Jestliže se generální rada rozhodne 
varování nebo doporučení nezveřejnit, 
adresát a případně Evropský parlament, 
Rada a evropské orgány dohledu přijmou 
veškerá nezbytná opatření k ochraně 
důvěrné povahy varování nebo doporučení. 
Předseda Rady může rozhodnout, že se 
doporučení nebo varování nesděluje 
ostatním členům Rady. Předseda orgánu
a předseda příslušného výboru 
Evropského parlamentu mohou 
rozhodnout o tom, že varování nebo 
doporučení nebude rozesláno ostatním 
členům jejich organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se generální rada rozhodne 
varování nebo doporučení nezveřejnit, 
adresát a případně Rada a evropské orgány 
dohledu přijmou veškerá nezbytná opatření
k ochraně důvěrné povahy varování nebo 
doporučení. Předseda Rady může 
rozhodnout, že se doporučení nebo 
varování nesděluje ostatním členům Rady.

3. Jestliže se generální rada rozhodne 
varování nebo doporučení nezveřejnit, 
adresát a případně Evropský parlament, 
Rada, evropské orgány dohledu
a vnitrostátní orgány dohledu přijmou 
veškerá nezbytná opatření k ochraně 
důvěrné povahy varování nebo doporučení. 
Předseda Rady může rozhodnout, že se 
doporučení nebo varování nesděluje 
ostatním členům Rady.

Or. en
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Odůvodnění

Příslušné vnitrostátní orgány by rovněž měly zachovávat důvěrnost doporučení nebo 
varování, které vydává ESRB.

Pozměňovací návrh 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud se generální rada ESRB 
rozhodne nezveřejnit doporučení nebo 
varování, zůstává toto doporučení nebo 
varování důvěrné po dobu dvou let od 
přijetí tohoto rozhodnutí. Po uplynutí této 
dvouleté lhůty učiní generální rada ESRB 
veškeré kroky k zajištění přístupu 
veřejnosti k danému důvěrnému 
doporučení nebo varování. Generální 
rada ESRB může rozhodnout
o prodloužení období utajení doporučení 
nebo varování na tři roky. Odchylně od čl. 
10 odst. 2 se rozhodnutí o prodloužení 
období utajení varování nebo doporučení 
přijímá jednomyslně.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Veškeré údaje, jež generální rada 
ESRB používá při zpracování analýzy 
před vydáním varování nebo doporučení, 
se pro analytické účely zveřejňují 
vhodným způsobem v anonymní podobě.
V případě důvěrných varování se 
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informace zveřejňují pouze ex post.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESRB nejméně jednou ročně podává 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

1. ESRB nejméně jednou za šest měsíců
podává zprávu Radě a Evropskému 
parlamentu vždy po zveřejnění šestiměsíční 
zprávy, v případě rozsáhlých finančních 
problémů častěji, a to mimo rámec 
měnového dialogu mezi Evropským 
parlamentem a prezidentem Evropské 
centrální banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESRB nejméně jednou ročně podává 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

1. ESRB nejméně čtyřikrát ročně podává 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě výzvy Rady nebo Komise 
ESRB také přezkoumá konkrétní otázky.

2. Na základě výzvy Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise ESRB 
také přezkoumá konkrétní otázky.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být stejně jako Rada a Komise oprávněn uložit ESRB, aby 
posoudil určitou konkrétní otázku. ESRB by měl konzultovat se všemi zúčastněnými stranami, 
nikoli pouze se subjekty ze soukromého sektoru. Tyto konzultace by se měly týkat veškerých 
záležitostí, které zúčastněné strany považují za důležité, a tedy nejen těch, které ESRB posoudí 
jako vhodné.

Pozměňovací návrh 244
Derk Jan Eppink

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě zprávy předložené Komisí 
prozkoumá Rada toto nařízení tři roky 
poté, co vstoupí v platnost, a po obdržení 
stanoviska ECB rozhodne, zda poslání
a organizace ESRB vyžadují přezkum.

Na základě zprávy předložené Komisí 
prozkoumá Rada toto nařízení dva roky 
poté, co vstoupí v platnost, a po obdržení 
stanoviska ECB rozhodne, zda poslání
a organizace ESRB vyžadují přezkum.

Or. en

Odůvodnění

Aby ESRB mohl dobře fungovat v rychle se měnícím prostředí, mělo by být stanoveno krátké 
období přezkumu, a regulační orgány se tak mohly lépe přizpůsobovat změnám na trhu.


