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Pozměňovací návrh 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ve svých závěrech ze dne 19. června 
2009 Evropská rada doporučila zřízení 
Evropského systému orgánů finančního 
dohledu, který by se měl skládat ze tří 
evropských orgánů dohledu. Systém by se 
měl zaměřit na zvýšení kvality a 
jednotnosti vnitrostátního dohledu, posílení 
kontroly nad skupinami s přeshraniční 
působností a vytvoření jednotného 
evropského kodexu, který by se vztahoval 
na všechny finanční instituce na vnitřním 
trhu. Evropská rada zdůraznila, že 
evropské orgány dohledu by také měly 
disponovat pravomocí dohledu nad 
ratingovými agenturami, a vyzvala Komisi, 
aby připravila konkrétní návrhy pro 
zajištění stěžejní úlohy Evropského 
systému orgánů finančního dohledu 
v krizových situacích.

(4) Ve svých závěrech ze dne 19. června 
2009 Evropská rada doporučila zřízení 
Evropského systému orgánů finančního 
dohledu, který by se měl skládat ze tří 
evropských orgánů dohledu. Systém by se 
měl zaměřit na zvýšení kvality a 
jednotnosti vnitrostátního dohledu, posílení 
kontroly nad skupinami s přeshraniční 
působností, vytvoření jednotného 
evropského kodexu, který by se vztahoval 
na všechny finanční instituce na vnitřním 
trhu, a zajištění vhodné harmonizace 
kritérií a metod pro vnitrostátní orgány 
dohledu, aby se posoudilo riziko 
úvěrových institucí. Evropská rada 
zdůraznila, že evropské orgány dohledu by 
také měly disponovat pravomocí dohledu 
nad ratingovými agenturami, a vyzvala 
Komisi, aby připravila konkrétní návrhy 
pro zajištění stěžejní úlohy Evropského 
systému orgánů finančního dohledu 
v krizových situacích.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění jednotného uplatňování právních předpisů v EU znamená i přijetí technických 
norem v těch oblastech právních předpisů, kdy jsou pro provedení aktů Společenství nezbytné 
jednotné podmínky, aniž by to ovšem zahrnovalo jakákoli politická rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh 371
Alfredo Pallone

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Ve svých závěrech ze dne 19. června 
2009 Evropská rada doporučila zřízení 
Evropského systému orgánů finančního 
dohledu, který by se měl skládat ze tří 
evropských orgánů dohledu. Systém by se 
měl zaměřit na zvýšení kvality a 
jednotnosti vnitrostátního dohledu, posílení 
kontroly nad skupinami s přeshraniční 
působností a vytvoření jednotného 
evropského kodexu, který by se vztahoval 
na všechny finanční instituce na vnitřním 
trhu. Evropská rada zdůraznila, že 
evropské orgány dohledu by také měly 
disponovat pravomocí dohledu nad 
ratingovými agenturami, a vyzvala Komisi, 
aby připravila konkrétní návrhy pro 
zajištění stěžejní úlohy Evropského 
systému orgánů finančního dohledu 
v krizových situacích. 

(4) Ve svých závěrech ze dne 19. června 
2009 Evropská rada doporučila zřízení 
Evropského systému orgánů finančního 
dohledu, který by se měl skládat ze tří 
evropských orgánů dohledu. Systém by se 
měl zaměřit na zvýšení kvality a 
jednotnosti vnitrostátního dohledu, posílení 
kontroly nad skupinami s přeshraniční 
působností, vytvoření jednotného 
evropského kodexu, který by se vztahoval 
na všechny finanční instituce na vnitřním 
trhu, a zajištění vhodné harmonizace 
kritérií a metod pro vnitrostátní orgány 
dohledu, aby se posoudilo riziko 
úvěrových institucí. Evropská rada 
zdůraznila, že evropské orgány dohledu by 
také měly disponovat pravomocí dohledu 
nad ratingovými agenturami, a vyzvala 
Komisi, aby připravila konkrétní návrhy 
pro zajištění stěžejní úlohy Evropského 
systému orgánů finančního dohledu 
v krizových situacích.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být navrhovány technické normy pro zajištění jednotného uplatňování postupu 
posouzení vykonávaného orgány dohledu a společného postupu hodnocení rizika 
prostřednictvím vhodné harmonizace kritérií a metod, které budou používat vnitrostátní 
orgány dohledu, aby se posoudilo riziko úvěrových institucí.
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Pozměňovací návrh 372
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Nařízení o zřízení ESFS stanoví 
mechanismus pro urovnávání sporů mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány dohledu. 
V případě, že příslušný orgán nesouhlasí 
s postupem nebo obsahem opatření či 
nečinností jiného příslušného orgánu 
v oblastech, ve kterých příslušné právní 
předpisy vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování příslušných 
vnitrostátních orgánů z více než jednoho 
členského státu, mohou evropské orgány 
dohledu na žádost dotčeného příslušného 
orgánu pomoci orgánům dosáhnout dohody 
ve lhůtě stanovené evropskými orgány 
dohledu, která zohledňuje veškeré 
relevantní lhůty v příslušných právních 
předpisech a naléhavost a složitost sporu. 
Pokud takový spor přetrvává, mohou 
evropské orgány dohledu záležitost 
urovnat.

(11) Nařízení o zřízení ESFS stanoví 
mechanismus pro urovnávání sporů mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány dohledu. 
V případě, že příslušný orgán nesouhlasí 
s postupem nebo obsahem opatření či 
nečinností jiného příslušného orgánu 
v oblastech označovaných v právních 
předpisech Unie podle nařízení 
.../...[EBA], nařízení .../...[ESMA] a 
nařízení .../...[EIOPA], ve kterých 
příslušné právní předpisy vyžadují 
spolupráci, koordinaci nebo společné 
rozhodování příslušných vnitrostátních 
orgánů z více než jednoho členského státu, 
mohou evropské orgány dohledu na žádost 
dotčeného příslušného orgánu pomoci 
orgánům dosáhnout dohody ve lhůtě 
stanovené evropskými orgány dohledu, 
která zohledňuje veškeré relevantní lhůty 
v příslušných právních předpisech a 
naléhavost a složitost sporu. Pokud takový 
spor přetrvává, mohou evropské orgány 
dohledu záležitost urovnat.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Nařízení o zřízení ESFS stanoví 
mechanismus pro urovnávání sporů mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány dohledu. 
V případě, že příslušný orgán nesouhlasí 

(11) Nařízení o zřízení ESFS stanoví 
mechanismus pro urovnávání sporů mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány dohledu. 
V případě, že příslušný orgán nesouhlasí 
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s postupem nebo obsahem opatření či 
nečinností jiného příslušného orgánu 
v oblastech, ve kterých příslušné právní 
předpisy vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování příslušných 
vnitrostátních orgánů z více než jednoho 
členského státu, mohou evropské orgány 
dohledu na žádost dotčeného příslušného 
orgánu pomoci orgánům dosáhnout dohody 
ve lhůtě stanovené evropskými orgány 
dohledu, která zohledňuje veškeré 
relevantní lhůty v příslušných právních 
předpisech a naléhavost a složitost sporu. 
Pokud takový spor přetrvává, mohou 
evropské orgány dohledu záležitost 
urovnat. 

s postupem nebo obsahem opatření či 
nečinností jiného příslušného orgánu 
v oblastech označovaných v právních 
předpisech Unie podle čl. 1 odst. 2 
jednotlivých nařízení .../...[EBA], nařízení 
.../...[ESMA] a nařízení .../...[EIOPA], ve 
kterých příslušné právní předpisy vyžadují 
spolupráci, koordinaci nebo společné 
rozhodování příslušných vnitrostátních 
orgánů z více než jednoho členského státu, 
mohou evropské orgány dohledu na žádost 
dotčeného příslušného orgánu pomoci 
orgánům dosáhnout dohody ve lhůtě 
stanovené evropskými orgány dohledu, 
která zohledňuje veškeré relevantní lhůty 
v příslušných právních předpisech a 
naléhavost a složitost sporu. Pokud takový 
spor přetrvává, mohou evropské orgány 
dohledu záležitost urovnat.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Ustanovení o možnosti řešení sporů 
v nařízeních o zřízení ESFS obecně 
nevyžadují následné změny příslušných 
právních předpisů. Avšak v těch oblastech, 
kde již příslušné právní předpisy zavedly 
určitou formu nezávazného 
zprostředkování nebo kde existují lhůty 
k přijetí společných rozhodnutí jedním či 
více příslušnými vnitrostátními orgány, 
jsou zapotřebí změny s cílem zajistit 
jasnost a minimální narušení procesu 
dosahování společného rozhodnutí, avšak 
takovým způsobem, aby v případě potřeby 
evropské orgány dohledu mohly spory 
vyřešit.

(12) Čl. 11 odst. 1 jednotlivých nařízení 
.../...[EBA], nařízení .../...[ESMA] a 
nařízení .../...[EIOPA] vyžaduje, aby 
případy, kdy může být uplatněn 
mechanismus pro urovnávání sporů mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány 
dohledu, byly specifikovány v právních 
předpisech, které upravují zvlášť dotyčné 
odvětví. V těch oblastech, kde již příslušné 
právní předpisy zavedly určitou formu 
nezávazného zprostředkování nebo kde 
existují lhůty k přijetí společných 
rozhodnutí jedním či více příslušnými 
vnitrostátními orgány, jsou navíc zapotřebí 
změny s cílem zajistit jasnost a minimální 
narušení procesu dosahování společného 
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rozhodnutí, avšak takovým způsobem, aby 
v případě potřeby evropské orgány dohledu 
mohly spory vyřešit.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Závazný postup pro urovnávání 
sporů má za cíl řešit situace, kdy orgány 
dohledu nemohou vyřešit procedurální či 
věcnou otázku v souladu s právními 
předpisy Unie. V takových situacích by 
měl mít některý z orgánů podílejících se 
na dohledu možnost předložit záležitost 
příslušnému evropskému orgánu dohledu. 
Evropský orgán dohledu by měl být 
schopen uplatňovat své pravomoci podle 
nařízení, neměl by však nahrazovat 
rozhodnutí příslušející vnitrostátním 
orgánům dohledu. Evropský orgán 
dohledu by měl zasahovat jen za účelem 
urovnání dané záležitosti a zajištění
souladu s právem Unie. Konkrétně ve 
vztahu k rozhodnutím o navýšení kapitálu 
podle směrnice 2006/48/ES by Evropský 
orgán dohledu neměl omezovat schopnost 
vnitrostátního orgánu stanovit úroveň 
kapitálu, protože je to rozhodnutí 
příslušející v souladu s právem Unie 
vnitrostátnímu orgánu dohledu.

Or. en



PE439.899v01-00 8/87 AM\809041CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice 1998/26/ES
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát uvedený v odstavci 2 
okamžitě uvědomí ostatní členské státy a 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady …/…  a sdělí uvedenému orgánu 
veškeré informace zásadní pro dosažení 
jeho úkolů.

3. Členský stát uvedený v odstavci 2 
okamžitě uvědomí Evropský výbor pro 
systémová rizika, ostatní členské státy a 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady …/… a sdělí uvedenému orgánu 
veškeré informace zásadní pro dosažení 
jeho úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2002/87/ES
Čl. 9 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V čl. 9 odst. 2 se doplňuje nové 
písmeno ca), které zní:
„ca) vytvoření strategie řešení problémů, 
která je pravidelně aktualizována a 
nejméně jednou ročně přezkoumávána a 
která zahrnuje strukturovaný 
mechanismus včasné intervence, 
pohotová nápravná opatření a 
pohotovostní plán pro případ úpadku.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 378
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 c (nový)
Směrnice 2002/87/ES
Článek -10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) V oddílu 3 se před článek 10 vkládá 
tento článek:

„Článek -10
1. Finanční konglomeráty podléhají 
doplňkovému dozoru a dozoru na 
evropské úrovni, které provádí Smíšený 
výbor evropských orgánů dohledu a 
příslušné vnitrostátní orgány.
2. Smíšený výbor evropských orgánů 
dohledu vykonává dozor na evropské 
úrovni nad finančními konglomeráty 
s cílem zajistit ve všech odvětvích i státech 
soulad s právními předpisy Evropské unie.
Smíšený výbor evropských orgánů 
dohledu jedná prostřednictvím 
koordinátora, kterého jmenují příslušné 
vnitrostátní orgány za účelem 
doplňkového dozoru a který vystupuje i 
jménem Smíšeného výboru evropských 
orgánů dohledu.
3. Koordinátoři finančních konglomerátů 
v EU jsou na všeobecné a mezinárodní 
úrovni koordinováni Smíšeným výborem 
evropských orgánů dohledu.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2002/87/ES
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 18 se za odstavec 1 vkládá 
nový odstavec 1a, který zní:
„1a. Pokud příslušný orgán odchylně od 
jiného příslušného orgánu rozhodne, že 
třetí země podléhá odpovídajícímu 
dohledu, Smíšený výbor evropských 
orgánů dohledu může toto rozhodnutí 
zrušit, jestliže rozhodnutí odpovědného 
příslušného orgánu vycházelo 
z nesprávných předpokladů nebo pokud se 
poté, co bylo rozhodnutí vydáno, zmírnila 
přísnost norem dohledu ve třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 5 b (nový)
Směrnice 2002/87/ES
Článek 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Za článek 21a se vkládá nový článek 
21b, který zní:

„Článek 21b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
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o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznesou 
námitku k přijatému aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů 
v přenesené pravomoci, mohou Evropský 
parlament a Rada na základě žádosti 
Komise ve vhodných a náležitě 
odůvodněných případech rozhodnout 
postupem, kdy neexistují včasné námitky, 
o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené 
v prvním pododstavci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Sylvie Goulard

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod -1 (nový)
Směrnice 2003/6/ES
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V čl. 1 odst. 1 bodě 1 se vkládá nový 
pododstavec 2a, který zní:
„Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahujících se k jednotlivým 
prvkům definice důvěrné informace, 
konkrétně její neveřejné povahy, podle 
prvního pododstavce tohoto bodu. 
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené ve čtvrtém 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“
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Or. en

Odůvodnění

Upřesněním jednotlivých prvků této definice mohou technické normy podpořit jednotné 
uplatňování.

Pozměňovací návrh 382
Sylvie Goulard

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2003/6/ES
Čl. 6 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) V článku 6 se doplňuje nový 
odstavec 10a, který zní:
10a. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto článku, může 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravovat návrhy technických norem 
pro určení podmínek uplatňování:
– požadavku, aby emitent, v souladu 
s prvním pododstavcem odstavce 1, 
zveřejnil důvěrné informace, a to co 
nejdříve;
– odklad ve zveřejnění důvěrné informace 
emitentem podle odstavce 2;
– obsahu a formy osoby, která je zařazena 
do seznamu uvedeného ve třetím 
pododstavci odstavce 3;
– druhu transakcí, které jsou oznamovány 
příslušnému orgánu podle odstavce 4 
tohoto článku; a
prováděcích opatření přijatých Komisí 
v souladu se šestou odrážkou odstavce 10 
týkajících se náležitého předkládání 
doporučení a zpřístupňování informací 
o zájmech či rozsahu střetu zájmů.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v tomto 
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odstavci postupem podle článku 7 nařízení 
…/…. [ESMA]“.

Or. en

Odůvodnění

Technickými normami (první a druhá odrážka) by bylo možné snížit rozdíly a usnadnit 
dosahování souladu, zejména v rámci přeshraničních transakcí. Technické normy by mohly 
napomoci jednotnému uplatňování mezi členskými státy a snížit právní nejistotu. Mohou 
zejména vyjasnit podmínky, za jakých emitent zařazený do seznamu může zákonně odložit 
zveřejnění.

Pozměňovací návrh 383
Sylvie Goulard

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod -1 b (nový)
Směrnice 2003/6/ES
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 8 se vkládá odstavec 1a, 
který zní:
„1a. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto článku, může 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravovat návrhy technických norem 
pro určení podmínek uplatňování 
prováděcích opatření přijatých Komisí 
týkajících se:
– výpočtu cenových limitů a denního 
limitu pro nákup v souvislosti 
s programem zpětného odkupu podle 
článku 5 nařízení Komise (ES) 
č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, 
kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde 
o výjimky pro programy zpětného odkupu 
a stabilizace finančních nástrojů1;
– zveřejňování informací o stabilizaci 
finančního nástroje podle článku 9 
nařízení (ES) č. 2273/2003, včetně 
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podávání zpráv; a
– doplňkové stabilizace finančního 
nástroje podle článku 11 nařízení (ES) 
č. 2273/2003.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v tomto 
odstavci postupem podle článku 7 nařízení 
…/…. [ESMA].“
1Úř. věst. L 336, 23.12.2003, s. 33.

Or. en

Odůvodnění

Technické normy by mohly napomoci jednotnému uplatňování mezi členskými státy a snížit 
právní nejistotu a posílit schopnost pružně reagovat na tržní inovace.

Pozměňovací návrh 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod -1 c (nový)
Směrnice 2003/6/ES
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1c) V čl. 12 odst. 2 se doplňují nová 
písmena, která znějí:
ha) zakázat dotyčný finanční nástroj;
hb) omezit velikost závazných příslibů 
koupit nebo prodat daný objem 
finančních aktiv;

hc) požadovat jako podmínku 
obchodování držení podkladových aktiv; a
hd) stanovit kvalitativní limity.

Or. en
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Pozměňovací návrh 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod -1 d (nový)
Směrnice 2003/6/ES
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1d) V článku 14 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Členské státy zajistí, aby příslušný 
orgán mohl sdělit veřejnosti každé 
opatření nebo sankci, která bude 
uvalena za nedodržení opatření 
přijatých při provádění této směrnice, 
ledaže by toto sdělení vážně ohrozilo 
finanční trhy nebo způsobilo 
nepřiměřenou škodu zúčastněným 
osobám. Příslušné orgány současně 
oznamují veškerá přijatá opatření či 
sankce Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy. Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy doplní tuto informaci do 
příslušných záznamů vedených 
v souvisejících evropských databázích 
registrovaných účastníků trhu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/6/ES
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V článku 16 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec 2a, který zní:
„2a. Evropský orgán pro cenné papíry a 
trhy zřízený nařízením Evropského 
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parlamentu a Rady .../... může z vlastního 
podnětu požádat o jakékoli informace, 
které potřebuje pro účel uvedený 
v odstavci 1.“

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3 f (nový)
Směrnice 2003/6/ES
Článek 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3f) Za článek 17a se vkládá nový článek 
17b, který zní:

„Článek 17b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznesou 
námitku k přijatému aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů 
v přenesené pravomoci, mohou Evropský 
parlament a Rada na základě žádosti 
Komise ve vhodných a náležitě 
odůvodněných případech rozhodnout 
postupem, kdy neexistují včasné námitky, 
o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené 
v prvním pododstavci.“
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Pozměňovací návrh 388
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 3 c (nový)
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) V článku 15 se vkládá nový odstavec 
6a, který zní:
„6a. Aby byla zajištěna soudržná 
harmonizace a jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění připravuje návrhy technických 
norem, které se týkají výpočtu technických 
rezerv. Orgán uvedené návrhy 
technických norem a příslušné zprávy 
předloží Komisi do 1. června 2011.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [EIOPA].“

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dosáhnout lepší ochrany spotřebitelů, a podle čl. 15 odst. 6 směrnice o činnostech 
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (IORP) již existuje shoda 
o tom, že je třeba dále harmonizovat, konkrétně v oblasti výpočtu technických rezerv. Závazné 
technické normy budou mít mimořádný význam, neboť směrnice o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi harmonizuje odlišné vnitrostátní 
předpisy jen na nízké úrovni. 
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Pozměňovací návrh 389
Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 1 d (nový)
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 20 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) V článku 20 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„10a. Evropský orgán dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním vypracuje technické 
normy pro schvalovací a oznamovací 
postupy, metody výpočtu technických 
rezerv, jakož i postup informování 
a zveřejňování, s cílem zajistit jednotné 
uplatňování tohoto článku. 
Komise může návrhy technických norem 
uvedené v prvním pododstavci přijmout 
postupem podle článku 7 nařízení .../... 
[EIOPA].“

Or. de

Odůvodnění

V čl. 15 odst. 6 směrnice o penzijních fondech je ve smyslu ochrany spotřebitele před důsledky 
přeshraniční arbitráže v oblasti dohledu již výslovně stanoven cíl další harmonizace metod 
zjišťování technických rezerv. Vzhledem k tomu, že směrnice o penzijních fondech dosud 
obsahuje pouze minimálně harmonizovaná ustanovení, jsou v této oblasti společné technické 
normy zvlášť důležité.

Pozměňovací návrh 390
Peter Skinner

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 20 – odst. 11 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování této směrnice, Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění připravuje návrhy 
technických norem, které pro každý 
členský stát uvádějí ustanovení 
obezřetnostní povahy relevantní pro oblast 
plánů zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, na něž se nevztahuje odkaz na 
vnitrostátní sociální a pracovně právní 
předpisy v odstavci 1. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží Komisi 
do 1. ledna 2014.

11. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování této směrnice, Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění připravuje návrhy 
technických norem, které pro každý 
členský stát uvádějí ustanovení 
obezřetnostní povahy relevantní pro oblast 
plánů zaměstnaneckého penzijního 
pojištění. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 
1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi pojem sociální a pracovně právní předpisy nedefinuje, jednotlivé členské 
státy si v souvislosti s touto směrnicí vytvořily vlastní definici. Některé členské státy zavedly 
v souvislosti se zaměstnaneckým penzijním pojištěním v rámci sociálních a pracovně právních 
předpisů opatření obezřetnostní povahy, jiné však ne. V důsledku toho by znění Komise 
Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění neumožňovalo 
přesné zachycování povahy rezerv na úrovni EU. Své technické normy o evidenci rezerv pro 
penzijní pojištění by měl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění připravovat bez ohledu na to, v jakém kontextu jsou v jednotlivých členských státech 
zasazeny.

Pozměňovací návrh 391
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 20 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování této směrnice, Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění připravuje návrhy 
technických norem, které pro každý 
členský stát uvádějí ustanovení 

11. Aby byla zajištěna důsledná 
harmonizace a jednotné uplatňování této 
směrnice, Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění připravuje návrhy technických 
norem, které se týkají výpočtu technických 
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obezřetnostní povahy relevantní pro oblast 
plánů zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, na něž se nevztahuje odkaz na 
vnitrostátní sociální a pracovně právní 
předpisy v odstavci 1. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží Komisi 
do 1. ledna 2014.

rezerv, a vypracovává zprávy, které pro 
každý členský stát uvádějí jiná ustanovení 
obezřetnostní povahy relevantní pro oblast 
plánů zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, na něž se nevztahuje odkaz na 
vnitrostátní sociální a pracovně právní 
předpisy v odstavci 1. Orgán uvedené 
návrhy technických norem a zprávy
předloží Komisi do 1. června 2011.

Or. en

Justification

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.

Pozměňovací návrh 392
Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 20 – odst. 11 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování této směrnice, Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění připravuje návrhy 
technických norem, které pro každý 
členský stát uvádějí ustanovení 
obezřetnostní povahy relevantní pro oblast 
plánů zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, na něž se nevztahuje odkaz na 
vnitrostátní sociální a pracovně právní 
předpisy v odstavci 1. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží Komisi 
do 1. ledna 2014.

11. Aby byla zajištěna důsledná 
harmonizace a jednotné uplatňování této 
směrnice, Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění připravuje návrhy technických 
norem pro metody výpočtu technických 
rezerv. Orgán uvedené návrhy technických 
norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.
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Or. de

Odůvodnění

V čl. 15 odst. 6 směrnice o penzijních fondech je ve smyslu ochrany spotřebitele před důsledky 
přeshraniční arbitráže v oblasti dohledu již výslovně stanoven cíl další harmonizace metod 
zjišťování technických rezerv. Vzhledem k tomu, že směrnice o penzijních fondech dosud 
obsahuje pouze minimálně harmonizovaná ustanovení, jsou v této oblasti společné technické 
normy zvlášť důležité.

Pozměňovací návrh 393
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Čl. 21 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„Členské státy ve spolupráci s Evropským 
orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění
vhodným způsobem zajistí soudržnou 
harmonizaci a jednotné uplatňování této 
směrnice uplatňováním jednotných 
technických norem, které se týkají 
postupů povolování, oznamování, pravidel 
pro výpočet technických rezerv, 
poskytování informací a jejich 
zveřejňování, pravidelnými výměnami a 
informací a zkušeností a užší spoluprací, 
čímž budou předcházet narušování 
hospodářské soutěže a vytvářet
podmínky potřebné pro hladké 
přeshraniční účastenství.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dosáhnout lepší ochrany spotřebitelů, a podle čl. 15 odst. 6 směrnice o činnostech 
institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (IORP) již existuje shoda 
v tom, že je třeba dále harmonizovat, konkrétně v oblasti výpočtu technických rezerv. Závazné 
technické normy budou mít mimořádný význam, neboť směrnice o činnostech institucí 
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zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi harmonizuje odlišné vnitrostátní 
předpisy jen na nízké úrovni. 

Pozměňovací návrh 394
Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Článek 21 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„Členské státy ve spolupráci s Evropským 
orgánem pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění
vhodným způsobem zajistí důslednou 
harmonizaci a jednotné uplatňování této 
směrnice uplatňováním společných 
technických norem pro schvalovací 
a oznamovací postupy, metody výpočtu 
technických rezerv, jakož i postup 
informování a zveřejňování, 
a pravidelnými výměnami a informací 
a zkušeností [...] a užší spolupráci, aby se 
předcházelo narušování hospodářské 
soutěže a vytvářely podmínky potřebné 
pro hladké přeshraniční účastenství.“

Or. de

Odůvodnění

V čl. 15 odst. 6 směrnice o penzijních fondech je ve smyslu ochrany spotřebitele před důsledky 
přeshraniční arbitráže v oblasti dohledu již výslovně stanoven cíl další harmonizace metod 
zjišťování technických rezerv. Vzhledem k tomu, že směrnice o penzijních fondech dosud 
obsahuje pouze minimálně harmonizovaná ustanovení, jsou v této oblasti společné technické 
normy zvlášť důležité.
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Pozměňovací návrh 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Čl. 21 odst. 1 pododstavec 1 se 
nahrazuje tímto:
„1. „Členské státy v úzké spolupráci 
s Evropským orgánem pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění
vhodným způsobem zajistí jednotné 
uplatňování této směrnice pravidelnými 
výměnami informací a zkušeností s cílem 
rozvíjet v této oblasti osvědčené postupy 
a užší spolupráci, aby se předcházelo 
narušování hospodářské soutěže a 
vytvářely podmínky potřebné pro 
hladké přeshraniční účastenství a 
převoditelnost anuitních pohledávek.“

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Sylvie Goulard

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod -1 c (nový)
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–1c) V článku 4 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„3a. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování této směrnice, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy může 
připravovat návrhy technických norem 
pro určení podmínek uplatňování výjimek 
z povinnosti zveřejňovat prospekt za 
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předpokladu, že je k dispozici dokument 
obsahující informace, které příslušný 
orgán uznává za rovnocenné s těmi, jež 
jsou obvykle obsahem prospektu.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v tomto 
odstavci postupem podle článku 7 nařízení 
…/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Technické normy by mohly zajistit jednotné uplatňování právních předpisů EU, pokud by byl 
k tomu, aby mohl žadatel požívat výhod výjimky, požadován dokument obsahující informace 
srovnatelné s těmi, které jsou obsaženy v prospektu.

Pozměňovací návrh 397
Sylvie Goulard

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod -1 d (nový)
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1d) V článku 5 se doplňuje nový odstavec 
5a, který zní:
„5a. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování této směrnice, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy může 
připravovat návrhy technických norem 
pro určení obsahu a úpravy prospektu a 
jeho shrnutí a rovněž:
– podmínek uplatňování ustanovení, 
pokud jde o přizpůsobení minimálním 
údajům uvedeným v prospektech a 
základních prospektech, jak je uvedeno 
v článku 23 nařízení Komise (ES) 
č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, 
kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde 
o údaje obsažené v prospektech, úpravu 
prospektů, uvádění údajů ve formě 
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odkazu, zveřejňování prospektů a šíření 
inzerátů1;
– obsahu shrnutí uvedeného v odstavci 3;
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“
1Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány uplatňují odlišný postup a mohly by požadovat, aby odpovědnost nesl 
emitent a předkladatel nabídky, nebo v závislosti na konkrétní věci jeden z nich. Vytváří to 
nejistotu ohledně odpovědnosti za prospekt, a to zejména v případě, že je prospekt používán 
v jiném členském státě. Tuto otázku je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh 398
Sylvie Goulard

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod -1 e (nový)
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1e) V článku 6 se doplňuje nový 
odstavec 2a, který zní:
„2a. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování této směrnice, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy může 
připravovat návrhy technických norem 
pro určení podmínek uplatňování 
odpovědnosti z prospektu.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 397.

Pozměňovací návrh 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Jakmile je prospekt schválen, uloží 
jej emitent, předkladatel nabídky nebo 
osoba, která žádá o přijetí 
k obchodování na regulovaném trhu, 
u příslušného orgánu domovského 
členského státu a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy a zveřejní jej co 
nejdříve, v každém případě přiměřenou 
dobu před veřejnou nabídkou dotyčných 
cenných papírů nebo jejich přijetím 
k obchodování, nejpozději na počátku 
této nabídky či obchodování. Kromě 
toho v případě počáteční veřejné 
nabídky třídy akcií dosud nepřijaté 
k obchodování na regulovaném trhu, 
která má být poprvé přijata 
k obchodování, bude prospekt 
k dispozici nejméně šest pracovních dnů 
před koncem nabídky.“

Or. en



AM\809041CS.doc 27/87 PE439.899v01-00

CS

Pozměňovací návrh 400
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 4
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku a aby byl zohledněn 
technický vývoj na finančních trzích, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravuje návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování povinnosti
poskytovat dodatek k prospektu v případě 
významné nové skutečnosti, podstatné 
chyby nebo nepřesnosti týkající se údajů 
uvedených v prospektu. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2014.

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku a aby byl zohledněn 
technický vývoj na finančních trzích, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
může připravovat návrhy technických 
norem pro určení postupů, které se uplatní 
v souvislosti s povinností poskytovat 
dodatek k prospektu v případě významné 
nové skutečnosti, podstatné chyby nebo 
nepřesnosti týkající se údajů uvedených 
v prospektu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Sylvie Goulard

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 4
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku a aby byl zohledněn 
technický vývoj na finančních trzích, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravuje návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování povinnosti 
poskytovat dodatek k prospektu v případě 
významné nové skutečnosti, podstatné 
chyby nebo nepřesnosti týkající se údajů 
uvedených v prospektu. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží Komisi 

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku a aby byl zohledněn 
technický vývoj na finančních trzích, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
stanoví, co je považováno za významnou 
novou skutečnost, podstatnou chybu nebo 
nepřesnost podle odstavce 1, a připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování povinnosti 
poskytovat dodatek k prospektu v případě 
významné nové skutečnosti, podstatné 
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do 1. ledna 2014. chyby nebo nepřesnosti týkající se údajů 
uvedených v prospektu. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží Komisi 
do 1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány používají rozdílný výklad pojmu „významná nová skutečnost“. Technickými 
normami se zajistí rovné podmínky na trhu a předejde regulační arbitráži.

Pozměňovací návrh 402
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům 
ve výměně důvěrných informací či 
v předávání důvěrných informací 
Evropskému orgánu pro cenné papíry a 
trhy nebo Evropskému výboru pro 
systémová rizika. Informace vyměněné 
mezi příslušnými orgány a Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy nebo 
Evropským výborem pro systémová rizika 
podléhají povinnosti zachování profesního 
tajemství, která platí pro osoby zaměstnané 
nebo dříve zaměstnané u příslušných 
orgánů, které informace získají.“

3. Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům
ve výměně důvěrných informací či 
v předávání důvěrných informací 
Evropskému orgánu pro cenné papíry a 
trhy nebo Evropskému výboru pro 
systémová rizika, s výhradou omezení, 
která se týkají informací o konkrétních 
firmách a o působení na třetí země, jak je 
zakotveno podle uvedeného pořadí 
v [nařízení ESMA] a [nařízení ESRB]. 
Informace vyměněné mezi příslušnými 
orgány a Evropským orgánem pro cenné 
papíry a trhy nebo Evropským výborem 
pro systémová rizika podléhají povinnosti 
zachování profesního tajemství, která platí 
pro osoby zaměstnané nebo dříve 
zaměstnané u příslušných orgánů, které 
informace získají.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 8 i (nový)
Směrnice 2003/71/ES
Článek 24 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8i) Za článek 24a se vkládá nový článek 
24b, který zní:

„Článek 24b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznesou 
námitku k přijatému aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů 
v přenesené pravomoci, mohou Evropský 
parlament a Rada na základě žádosti 
Komise ve vhodných a náležitě 
odůvodněných případech rozhodnout 
postupem, kdy neexistují včasné námitky, 
o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené 
v prvním pododstavci.“ 

Or. en
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Pozměňovací návrh 404
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod -1 (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
"3. Ke zohlednění vývoje na finančních 
trzích a zajištění důsledné harmonizace a
jednotného uplatňování této směrnice 
vymezí Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
64, 64a a 64b ve věci výjimek uvedených 
v písmenech c), i) a k) kritéria k určení 
toho, kdy má být činnost považována na 
úrovni skupiny za doplňkovou k hlavní 
činnosti, i určení toho, kdy je činnost 
prováděna příležitostně.
[...]
Návrh aktů v přenesené pravomoci 
vypracuje Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod -1 c (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 4 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec 2a, který zní:
„2a. Aby vzal v úvahu technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
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uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování vztahujících se 
k jednotlivým prvkům definic uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku a rovněž 
různým prvkům definic uvedených 
v článku 2 nařízení Komise (ES) 
č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, 
kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o evidenční povinnosti investičních 
podniků, hlášení obchodů, 
transparentnost trhu, přijímání 
finančních nástrojů k obchodování a 
o vymezení pojmů pro účely zmíněné 
směrnice1, a článku 2 směrnice Komise 
2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou 
se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde 
o organizační požadavky a provozní 
podmínky investičních podniků a 
o vymezení pojmů pro účely zmíněné 
směrnice2. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 
1. ledna 2015.“
1Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 1.
1Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Odůvodnění

Technickými normami, které vytvoří Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, by se mělo 
usnadnit jednotné uplatňování směrnice o trzích finančních nástrojů s cílem dosáhnout 
rovných podmínek.

Pozměňovací návrh 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 1
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 5 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří rejstřík všech 
investičních podniků. Rejstřík je veřejně 
přístupný a obsahuje údaje o službách nebo 
činnostech, pro něž má investiční podnik 
povolení. Rejstřík se pravidelně 
aktualizuje. Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady …/… 
vytvoří seznam všech investičních podniků 
ve Společenství. Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy uvedený seznam 
zveřejňuje a aktualizuje jej.“

3. Členské státy zaregistrují všechny 
investiční podniky, které v jejich 
působnosti poskytují služby nebo 
vykonávají činnost. Systematicky 
aktualizovaný seznam těchto podniků se 
převede do pravomoci Evropského orgánu 
pro cenné papíry a trhy zřízeného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
…/… . Evropský orgán dohledu vytvoří 
rejstřík všech investičních podniků v Unii.
Rejstřík je veřejně přístupný a obsahuje 
údaje o službách nebo činnostech, pro něž 
má investiční podnik povolení. Rejstřík se 
pravidelně aktualizuje.

Pokud příslušný orgán v souladu s čl. 8 
písm. b) až d) povolení odejme, na dobu 
dvou let se to v rejstříku zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 2
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistilo jednotné uplatňování
tohoto článku a článku 7, čl. 9 odst. 2 až 4, 
čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 12, může
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravovat návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování požadavků 
a postupů pro takové povolení, jak je 
stanoveno v tomto článku a v článku 7, čl. 
9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 
12.

4. Aby se zajistila důsledná harmonizace 
a jednotné uplatňování tohoto článku a čl. 
5 odst. 4, čl. 9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 a
2 a článku 12, Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy připravuje návrhy 
technických norem pro:

a) stanovení požadavků na sídlo podle čl. 
5 odst. 4;
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b) vymezení informací, které mají být 
příslušným orgánům poskytnuty 
v souladu s čl. 7 odst. 2;
c) vymezení informací a vypracování 
standardních formulářů, šablon a postupů 
pro potřeby oznámení podle čl. 9 odst. 2;
d) stanovení požadavků v souladu s čl. 9 
odst. 2 až 4 a čl. 10 odst. 1 a 2; a
e) stanovení požadavků na počáteční 
kapitál v souladu s článkem 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 2
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistilo jednotné uplatňování 
tohoto článku a článku 7, čl. 9 odst. 2 až 4, 
čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 12, může 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravovat návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování požadavků
a postupů pro takové povolení, jak je 
stanoveno v tomto článku a v článku 7, čl. 
9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 
12.

4. Aby se zajistilo jednotné uplatňování 
tohoto článku a článku 7, čl. 9 odst. 2 až 4, 
čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 12, může 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravovat návrhy technických norem pro 
stanovení informací, formulářů, šablon, 
kritérií a postupů pro takové povolení, jak 
je stanoveno v tomto článku a v článku 7, 
čl. 9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 až 2 a 
článku 12.

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 2
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistilo jednotné uplatňování 
tohoto článku a článku 7, čl. 9 odst. 2 až 4, 
čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 12, může
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravovat návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování požadavků a 
postupů pro takové povolení, jak je 
stanoveno v tomto článku a v článku 7, čl. 
9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 
12. 

4. Aby se zajistilo jednotné uplatňování 
tohoto článku a článku 7, čl. 9 odst. 2 až 4, 
čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 12, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování požadavků a 
postupů pro takové povolení, jak je 
stanoveno v tomto článku a v článku 7, čl. 
9 odst. 1 až 4, čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 
12. Orgán uvedené návrhy technických 
norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

Or. en

Odůvodnění

Technickými normami, které vytvoří Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, by se mělo 
usnadnit jednotné uplatňování směrnice o trzích finančních nástrojů s cílem dosáhnout 
rovných podmínek.

Pozměňovací návrh 410
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 10 a – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahujících se k seznamu 
informací požadovaných pro posouzení 

8. Aby byla zajištěna důsledná 
harmonizace a jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahujících se k seznamu 
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nabytí uvedeného v odstavci 1 a podmínek 
konzultačního procesu příslušných orgánů 
podle čl. 10 odst. 4. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 1. 
ledna 2014.

informací požadovaných pro posouzení 
nabytí uvedeného v odstavci 1, kritérií pro 
nesouhlas s nabytím podle odstavce 4 a 
podmínek konzultačního procesu 
příslušných orgánů podle čl. 10 odst. 4. 
Orgán uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 13 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 13 se doplňuje nový 
odstavec 10a, který zní:
„10a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavců 6 až 8 
tohoto článku a čl. 18 odst. 1 a 2 této 
směrnice a článků 7 a 8 nařízení Komise 
1287/2006/ES a také článků 16 až 20 a 
článku 51 směrnice Komise 2006/73/ES. 
Orgán uvedené návrhy technických 
norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Technickými normami, které vytvoří Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, by se mělo 
usnadnit jednotné uplatňování směrnice o trzích finančních nástrojů s cílem dosáhnout 
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rovných podmínek.

Pozměňovací návrh 412
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 c (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 19 – odst. 10 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) V čl. 19 odst. 10 se návětí prvního 
pododstavce nahrazuje tímto:
„10. K zajištění nutné ochrany investorů 
a soudržné harmonizace a jednotného 
uplatňování odstavců 1 až 8 Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 64, 64a a 
64b zajistí, že investiční podniky budou 
při poskytování investičních nebo 
doplňkových služeb svým klientům 
jednat v souladu se zásadami 
stanovenými v uvedených odstavcích. 
Tyto akty v přenesené pravomoci
přihlédnou k:“

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 d (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 19 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d) V článku 19 se za odstavec 10 vkládá 
nový odstavec 10a, který zní:
„10a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
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uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavců 4 až 7 
tohoto článku a také článků 35 až 39 
směrnice Komise 2006/73/ES. Orgán
uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Technickými normami, které vytvoří Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, by se mělo 
usnadnit jednotné uplatňování směrnice o trzích finančních nástrojů s cílem dosáhnout 
rovných podmínek.

Pozměňovací návrh 414
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 e (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 21 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3e) V článku 21 se doplňuje nový 
pododstavec 6a, který zní:
„6a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavců 1 až 5 
tohoto článku a také článků 44 až 46 
směrnice Komise 2006/73/ES. Orgán 
uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
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pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 414.

Pozměňovací návrh 415
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 f (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 22 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3f) V článku 22 se doplňuje nový 
pododstavec 3a, který zní:
„3a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavce 2 tohoto 
článku a také článku 31 nařízení Komise 
2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 
1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 414.
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Pozměňovací návrh 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 g (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3g) V čl. 23 odst. 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Členské státy, které rozhodnou, že 
investičním podnikům povolí využívat 
smluvní zástupce, zasílají systematicky 
aktualizovaný seznam všech smluvních 
zástupců Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy. Evropský orgán vytvoří 
veřejný rejstřík všech smluvních zástupců 
působících v Unii, který bude pravidelně 
aktualizován a veřejnost si v něm bude 
moci bezplatně vyhledávat informace na 
internetu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 h (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3h) V čl. 23 odst. 3 se pátý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Rejstřík se pravidelně aktualizuje. Je 
zveřejněn na internetu a je veřejně 
přístupný.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
vytvoří seznam všech jmenovaných 
smluvních zástupců investičních podniků 
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z celé Unie. Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy zveřejní tento seznam na 
svých internetových stránkách a 
aktualizuje jej.“

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 i (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 27 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3i) V článku 27 se doplňuje nový 
pododstavec 7a, který zní:
„7a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavců 1 až 6 
tohoto článku a také článků 21 až 26 
nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán 
uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Technickými normami, které vytvoří Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, by se mělo 
usnadnit jednotné uplatňování směrnice o trzích finančních nástrojů s cílem dosáhnout 
rovných podmínek.
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Pozměňovací návrh 419
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 j (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3j) V článku 28 se doplňuje nový 
pododstavec 3a, který zní:
„3a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 
tohoto článku a také článků 27 až 30 a 32 
až 34 nařízení Komise 2006/1287/ES. 
Orgán uvedené návrhy technických 
norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 419.

Pozměňovací návrh 420
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 k (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3k) V článku 29 se doplňuje nový 
pododstavec 3a, který zní:
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„3a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 
tohoto článku a také článků 17 až 20, 
článků 29 až 30 a článků 32 až 34 
nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán 
uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 419.

Pozměňovací návrh 421
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3 l (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3l) V článku 30 se doplňuje nový 
odstavec 3a, který zní:
„3a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 
tohoto článku a také článků 27 až 30 a 
článků 32 až 34 nařízení Komise 
2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 
1. ledna 2015.
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Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 419.

Pozměňovací návrh 422
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V článku 39 se doplňuje nový 
odstavec 1a, který zní:
„1a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování písmene d). Orgán 
uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 419.
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Pozměňovací návrh 423
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 6 – bod 5 b (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 42 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) V článku 42 se doplňuje nový 
odstavec 7a, který zní:
„7a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavce 1. Orgán 
uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 419.

Pozměňovací návrh 424
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 5 c (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 44 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) V článku 44 se doplňuje nový 
odstavec 3a, který zní:
„3a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
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uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 
tohoto článku a také článků 17 až 20, 
článků 29 až 30 a článků 32 až 34 
nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán 
uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 419.

Pozměňovací návrh 425
Pervenche Berès

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 5 d (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 45 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5d) V článku 45 se doplňuje nový 
odstavec 3a, který zní:
„3a. Aby zohlednil technický vývoj na 
finančních trzích a zajistil jednotné 
uplatňování tohoto článku, Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravuje 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 
tohoto článku a také článků 27 až 30 a 
článků 32 až 34 nařízení Komise 
2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 
1. ledna 2015.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
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pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [ESMA].“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 419.

Pozměňovací návrh 426
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 7 a (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V článku 51 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec 2a, který zní:
„2a. Členské státy informují Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy o správních 
opatřeních a sankcích stanovených 
v souladu s odstavci 1 a 2.“

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 8 d (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 56 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8d) V článku 56 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. K zajištění soudržné harmonizace a
jednotného uplatňování odstavců 1 a 2
vymezí Komise prostřednictvím aktů 
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v přenesené pravomoci v souladu s články 
64, 64a a 64b podobu spolupráce 
příslušných orgánů a kritéria, podle 
nichž by bylo možné považovat činnost 
regulovaného trhu v hostitelském 
členském státě za činnost se značným 
významem pro fungování trhů cenných 
papírů, a stanoví ochranu investorů 
v tomto hostitelském členském státě[...].“

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 9
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 56 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavců 1 a 2, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahujících se k povinnosti
příslušných orgánů spolupracovat podle 
článku 1 a k obsahu dohod o spolupráci 
podle odstavce 2, včetně vypracovávání 
standardních formulářů a šablon.

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavců 1 a 2, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahujících se k praktickým 
otázkám v souvislosti s povinností
příslušných orgánů spolupracovat podle 
článku 1 a k obsahu dohod o spolupráci 
podle odstavce 2, včetně vypracovávání 
standardních formulářů a šablon.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 10 – písm. b
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavce 1, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování povinnosti příslušných orgánů 
spolupracovat při dohledu, kontrole na 
místě a vyšetřování.

2. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavce 1, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro stanovení postupů 
týkajících se spolupráce příslušných 
orgánů při dohledu, kontrole na místě a 
vyšetřování.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 14 c (nový)
Směrnice 2004/39/ES
Článek 64 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14c) Za článek 64a se vkládá nový článek 
64b, který zní:

„Článek 64b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznesou 
námitku k přijatému aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů 
v přenesené pravomoci, mohou Evropský 
parlament a Rada na základě žádosti 
Komise ve vhodných a náležitě 
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odůvodněných případech rozhodnout 
postupem, kdy neexistují včasné námitky, 
o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené 
v prvním pododstavci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod -1 c (nový)
Směrnice 2004/109/ES
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1c) V čl. 4 odst. 2 se za písmeno a) 
vkládá nové písmeno aa), které zní:
„aa) zveřejňování ročních účetních 
závěrek podle zemí;“

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 2 n (nový)
Směrnice 2004/109/ES
Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2n) V článku 25 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec 2a, který zní: 
„2a. Příslušné orgány poskytnou 
z vlastního podnětu nebo na žádost 
Evropského orgánu pro cenné papíry a 
trhy Evropskému orgánu pro cenné 
papíry a trhy a dalším příslušným 
orgánům veškeré důležité a nezbytné 
informace, aby tak dostály svým 
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povinnostem podle této směrnice.“

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 3 h (nový)
Směrnice 2004/109/ES
Článek 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3h) Za článek 27a se vkládá nový článek 
27b, který zní:

„Článek 27b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznesou 
námitku k přijatému aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů 
v přenesené pravomoci, mohou Evropský 
parlament a Rada na základě žádosti 
Komise ve vhodných a náležitě 
odůvodněných případech rozhodnout 
postupem, kdy neexistují včasné námitky, 
o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené 
v prvním pododstavci.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 434
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 8 – bod -1 b (nový)
Směrnice 2005/60/ES
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1b) V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Členské státy informují Komisi,
evropské orgány dohledu a sebe 
navzájem o případech, kdy podle jejich 
názoru některá třetí země splňuje 
podmínky stanovené v odst. 1 písm. b). 
Evropské orgány dohledu zveřejní seznam 
dotyčných zemí na svých internetových 
stránkách.“

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2005/60/ES
Čl. 41 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 41 odst. 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 
tohoto rozhodnutí, a to za předpokladu, 
že [...] opatření přijatá tímto postupem 
nemění základní ustanovení této 
směrnice.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 2 m (nový)
Směrnice 2005/60/ES
Článek 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2m) Za článek 41a se vkládá nový článek 
41b, který zní:

„Článek 41b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznesou 
námitku k přijatému aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů 
v přenesené pravomoci, mohou Evropský 
parlament a Rada na základě žádosti 
Komise ve vhodných a náležitě 
odůvodněných případech rozhodnout 
postupem, kdy neexistují včasné námitky, 
o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené 
v prvním pododstavci.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 437
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 17 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 17 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno ea), které zní:
„ea) závažně a soustavně porušuje právní 
předpisy Unie či vnitrostátní právní 
předpisy ohledně Evropského orgánu pro 
bankovnictví a příslušných orgánů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 5
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku a byl stanoven jednotný 
postup oznámení elektronickými 
prostředky, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahující se k informacím 
podle tohoto článku a procesu předávání 
těchto informací. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 
1. ledna 2014.

4. Aby byla zajištěna důsledná 
harmonizace a jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem s cílem zavést jednotný 
postup oznámení a specifikovat 
informace, které mají být oznámeny, podle 
tohoto článku a procesu předávání těchto 
údajů bezpečnými elektronickými 
prostředky. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 
1. ledna 2014.

Or. en
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Pozměňovací návrh 439
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 8
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 42 a – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pokud na konci dvouměsíčního období 
příslušný orgán postoupil záležitost 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná
v souladu s uvedeným rozhodnutím. 
Dvouměsíční lhůta se považuje za lhůtu 
pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení dvouměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.“

„Pokud na konci dvouměsíčního období od 
obdržení žádosti podle prvního 
pododstavce postoupil kterýkoli 
z dotčených příslušných orgánů záležitost 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], příslušné orgány hostitelského 
členského státu vyčkají rozhodnutí, které 
Evropský orgán pro bankovnictví může 
přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 
uvedeného nařízení, aby byla záležitost 
vyřešena při dodržení právních předpisů 
Unie, a své konečné rozhodnutí přijmou 
v souladu s rozhodnutím bankovního 
orgánu. Rozhodnutí bankovního orgánu 
nenahrazuje rozhodnutí obezřetnostní 
povahy příslušných orgánů dotčeného 
členského státu. Dvouměsíční lhůta se 
považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu uvedeného nařízení. Evropský 
orgán pro bankovnictví přijme své 
rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost 
není orgánu postoupena po skončení tohoto 
dvouměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 8
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 42 a – odst. 1 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pokud na konci dvouměsíčního období 
příslušný orgán postoupil záležitost 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná
v souladu s uvedeným rozhodnutím. 
Dvouměsíční lhůta se považuje za lhůtu 
pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení dvouměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.“

„Pokud na konci dvouměsíčního období od 
obdržení žádosti podle prvního 
pododstavce postoupil kterýkoli 
z dotčených příslušných orgánů záležitost 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], příslušné orgány hostitelského 
členského státu vyčkají rozhodnutí, které 
Evropský orgán pro bankovnictví může 
přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 
uvedeného nařízení, aby byla záležitost 
vyřešena při dodržení právních předpisů 
Unie, a své konečné rozhodnutí přijmou
v souladu s rozhodnutím bankovního 
orgánu. Dvouměsíční lhůta se považuje za 
lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu 
uvedeného nařízení. Evropský orgán pro 
bankovnictví přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
postoupena po skončení tohoto 
dvouměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 11
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy a Evropský orgán pro 
bankovnictví mohou s příslušnými orgány 
třetích zemí nebo s orgány či subjekty 
třetích zemí, jak jsou vymezeny v článku 
47 a čl. 48 odst. 1, uzavírat dohody
o spolupráci, upravující výměnu informací, 
pouze tehdy, pokud jsou sdělené informace 
chráněny profesním tajemstvím alespoň 

„Členské státy a Evropský orgán pro 
bankovnictví mohou v souladu s článkem 
18 nařízení .../...[EBA] s příslušnými 
orgány třetích zemí nebo s orgány či 
subjekty třetích zemí, jak jsou vymezeny 
v článku 47 a čl. 48 odst. 1, uzavírat 
dohody o spolupráci, upravující výměnu 
informací, pouze tehdy, pokud jsou sdělené 
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v míře stanovené v čl. 44 odst. 1.“ informace chráněny profesním tajemstvím
alespoň v míře stanovené v čl. 44 odst. 1.“

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V článku 46 se druhý odstavec 
nahrazuje tímto:
„Informace, k jejichž výměně dojde podle 
prvního pododstavce, nesmějí být sděleny 
bez výslovného souhlasu příslušných 
orgánů, které je předaly, a výhradně pro 
účely, ke kterým tyto orgány daly 
souhlas.“

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Burkhard Balz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 63 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavce 1 tohoto článku a sbližování 
postupů dohledu, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování ustanovení týkajících se 
nástrojů uvedených v odstavci 1 tohoto 

6. Evropský orgán pro bankovnictví 
vypracuje pokyny pro sbližování postupů 
dohledu s ohledem na nástroje uvedené
v odstavci 1 tohoto článku a v článku 57 
písm. a) a sleduje jejich používání. Do 
31. prosince 2014 provede Komise 
přezkum uplatňování tohoto článku a 
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článku. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 
1. ledna 2014.

předloží zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě společně s případnými návrhy 
k zajištění kvality kapitálu.

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/…. 
[EBA]“.

Komise může přijmout návrhy pokynů
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 8 nařízení …/…. [EBA]“.

Evropský orgán pro bankovnictví rovněž 
vydá pokyny týkající se nástrojů 
uvedených v čl. 57 prvním pododstavci 
písm. a).
Evropský orgán pro bankovnictví sleduje 
uplatňování technických norem 
uvedených v prvním pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované sbližování uplatňování definice složek hybridního kapitálu vzbuzuje obavy. Aby 
mohla vytvářet citlivé a vhodné standardy, musela by technická norma brát v potaz konkrétní 
režimy práva společností, insolvence a daní jednotlivých členských států. To je možné jen 
stěží, nebude-li nařízení formulováno jen velmi obecně. Leč takové nařízení nebude moci 
svým obsahem jít výrazně nad rámec směrnice o kapitálových požadavcích, a tak by nevznikla 
žádná přidaná hodnota.

Pozměňovací návrh 444
Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 14 
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 74 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro sdělování těchto výpočtů úvěrovými 
institucemi uplatní příslušné orgány od 
31. prosince 2012 pro podávání zpráv 
jednotný formát, jednotnou četnost, 
jednotný jazyk a jednotné lhůty. Aby bylo 
zajištěno jednotné uplatňování směrnice, 
Evropský orgán pro bankovnictví 
připravuje návrhy technických norem pro 
zavedení jednotného formátu, jednotné 

Pro sdělování těchto výpočtů úvěrovými 
institucemi uplatní příslušné orgány od 
31. prosince 2012 pro podávání zpráv 
jednotný formát a jednotnou četnost, 
jednotný jazyk v oblasti IT a jednotné 
lhůty pro podávání zpráv. Zprávu musí být 
možné podat v jakémkoli úředním jazyce 
Evropské unie. Aby byla zajištěna 
důsledná harmonizace a jednotné 
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četnosti, jednotného jazyka a jednotné 
lhůty v rámci Společenství před 1. lednem 
2012. Formáty podávání zpráv musí být 
přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti 
činností úvěrových institucí.

uplatňování směrnice, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro zavedení 
jednotného formátu a jednotné četnosti, 
jednotného jazyka v oblasti IT 
a jednotných lhůt pro podávání zpráv
v rámci Společenství před 1. lednem 2012. 
Formáty podávání zpráv musí být 
přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti 
činností úvěrových institucí.

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/… 
[EBA]“.

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/… 
[EBA]“.

Or. de

Pozměňovací návrh 445
Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 15 
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 81 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví po konzultaci s Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy 
připravuje návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování metody 
hodnocení, pokud jde o úvěrová 
hodnocení. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 1. 
ledna 2014.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace 
a jednotné uplatňování tohoto článku, 
Evropský orgán pro bankovnictví po 
konzultaci s Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy předkládá návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování metody hodnocení, pokud jde 
o úvěrová hodnocení. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží Komisi 
do 1. ledna 2014.

Or. de
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Pozměňovací návrh 446
Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 17 
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 97 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví po konzultaci s Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy 
připravuje návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování metody 
hodnocení, pokud jde o úvěrová 
hodnocení. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 1. 
ledna 2014.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace 
a jednotné uplatňování tohoto článku, 
Evropský orgán pro bankovnictví po 
konzultaci s Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy předkládá návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování metody hodnocení, pokud jde 
o úvěrová hodnocení. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží Komisi 
do 1. ledna 2014.

Or. de

Pozměňovací návrh 447
Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 20 
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že ohlášení je 
učiněno alespoň dvakrát ročně. Příslušné 
orgány uplatní od 31. prosince 2012 
jednotný formát, četnost, jazyk a lhůty pro 
podávání zpráv. Aby bylo zajištěno
jednotné uplatňování směrnice, Evropský 
orgán pro bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro zavedení 
jednotného formátu, jednotné četnosti, 
jednotného jazyka a jednotné lhůty v rámci 
Společenství před 1. lednem 2012. Formáty 
podávání zpráv musí být přiměřené 
povaze, rozsahu a komplexnosti činností 

2. Členské státy stanoví, že ohlášení je 
učiněno alespoň dvakrát ročně. Příslušné 
orgány uplatní od 31. prosince 2012 
jednotný formát a jednotnou četnost, jazyk
v oblasti IT a lhůty pro podávání zpráv. 
Zprávu musí být možné podat v jakémkoli 
úředním jazyce Evropské unie. Aby byla 
zajištěna důsledná harmonizace 
a jednotné uplatňování směrnice, Evropský 
orgán pro bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro zavedení 
jednotného formátu a jednotné četnosti,
jednotného jazyka v oblasti IT 



PE439.899v01-00 60/87 AM\809041CS.doc

CS

úvěrových institucí. a jednotných lhůt pro podávání zpráv
v rámci Společenství před 1. lednem 2012. 
Formáty podávání zpráv musí být 
přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti 
činností úvěrových institucí.

Or. de

Pozměňovací návrh 448
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 124 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování tohoto článku a společného 
postupu hodnocení rizika. Orgán návrhy 
technických norem předloží Komisi do 
1. ledna 2014. Komise může přijmout 
návrhy technických norem uvedené 
v prvním pododstavci postupem podle 
článku 7 nařízení …/…  [EBA]“. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 124 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
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bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování tohoto článku a společného 
postupu hodnocení rizika. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží Komisi 
do 1. ledna 2014.

bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování tohoto článku a společného 
postupu hodnocení rizika a metodiku. 
Orgán uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „postup“ neobsahuje všechny prvky uvedené v odstavci 1 článku 124, tedy opatření, 
strategie, procesy a mechanismy. Omezí-li se technické normy jen na „postup“, bude to i 
nadále ponechávat prostor pro rozhodování členských států na základě vlastního uvážení, což 
negativně ovlivní harmonizaci technických rezerv podle pilíře II zaměřeného na vypracování 
jednotného kodexu.

Pozměňovací návrh 450
Alfredo Pallone

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 124 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování tohoto článku a společného 
postupu hodnocení rizika. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží Komisi 
do 1. ledna 2014.

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování tohoto článku a společného 
postupu hodnocení rizika a metodiku. 
Orgán uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „postup“ neobsahuje všechny prvky uvedené v odstavci 1 článku 124, tedy opatření, 
strategie, procesy a mechanismy. Omezí-li se technické normy jen na „postup“, bude to i 
nadále ponechávat prostor pro rozhodování členských států na základě vlastního uvážení, což 
negativně ovlivní harmonizaci technických rezerv podle pilíře II zaměřeného na vypracování 
jednotného kodexu.
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Pozměňovací návrh 451
Othmar Karas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22 c (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22c) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 1 
vkládá nový pododstavec 1a, který zní:
„Pokud kterýkoli z příslušných orgánů 
postoupil záležitost uvedenou v písmenech 
a), b), c) prvního pododstavce 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], tento příslušný orgán vyčká 
rozhodnutí Evropského orgánu pro 
bankovnictví a přijme své rozhodnutí 
v souladu s rozhodnutím Evropského 
orgánu pro bankovnictví.“

Or. en

Justification

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Pozměňovací návrh 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22 c (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22c) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 1 
vkládá nový pododstavec 1a, který zní:
„Pokud kterýkoli z příslušných orgánů 
postoupil záležitost uvedenou v písmenech 
a), b), c) prvního pododstavce 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], tento příslušný orgán vyčká 
rozhodnutí Evropského orgánu pro 
bankovnictví a přijme své rozhodnutí 
v souladu s rozhodnutím Evropského 
orgánu pro bankovnictví.“

Or. en

Justification

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Pozměňovací návrh 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22 c (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22c) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 1 
vkládá nový pododstavec 1a, který zní:
„Pokud kterýkoli z příslušných orgánů 
postoupil záležitost uvedenou v písmenech 
a), b), c) prvního pododstavce 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 



PE439.899v01-00 64/87 AM\809041CS.doc

CS

[EBA], tento příslušný orgán vyčká 
rozhodnutí Evropského orgánu pro 
bankovnictví a přijme své rozhodnutí 
v souladu s rozhodnutím Evropského 
orgánu pro bankovnictví.“

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování postupu posouzení vykonávaného orgány dohledu a 
společného postupu hodnocení rizika, měla by být oblast působnosti mechanismů pro 
urovnávání sporů rozšířena, aby pokrývala oblasti, kdy příslušné právní předpisy vyžadují 
„spolupráci či koordinaci“.

Pozměňovací návrh 454
Alfredo Pallone

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22 c (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22c) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 1 
vkládá nový pododstavec 1a, který zní:
„Pokud kterýkoli z příslušných orgánů 
postoupil záležitost uvedenou v písmenech 
a), b), c) prvního pododstavce 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], tento příslušný orgán vyčká 
rozhodnutí Evropského orgánu pro 
bankovnictví a přijme své rozhodnutí 
v souladu s rozhodnutím Evropského 
orgánu pro bankovnictví.“

Or. en

Justification

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
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in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Pozměňovací návrh 455
Othmar Karas

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22 d (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22d) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 
1a doplňuje nový pododstavec 1b, který 
zní:
„Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem a pokynů pro určení 
podmínek uplatňování postupu 
koordinace a spolupráce s ohledem na 
použití článků 22, 123 a 124.“

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro bankovnictví připraví technické normy s cílem poskytnout orgánům 
dohledu pokyny ohledně toho, jak by měla probíhat spolupráce a koordinace v oblastech, 
jichž se týkají články 22, 123 a 124. Spolupráce a koordinace jednotlivých orgánů dohledu se 
těmito normami usnadní. 

Pozměňovací návrh 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22 d (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22d) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 
1a doplňuje nový pododstavec 1b, který 
zní:
„Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem a pokynů pro určení 
podmínek uplatňování postupu 
koordinace a spolupráce s ohledem na 
použití článků 22, 123 a 124.“

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro bankovnictví připraví technické normy s cílem poskytnout orgánům 
dohledu pokyny ohledně toho, jak by měla probíhat spolupráce a koordinace v oblastech, 
jichž se týkají články 22, 123 a 124. Spolupráce a koordinace jednotlivých orgánů dohledu se 
těmito normami usnadní. 

Pozměňovací návrh 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22 d (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22d) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 
1a doplňuje nový pododstavec 1b, který 
zní:
„Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem a pokynů pro určení 
podmínek uplatňování postupu 
koordinace a spolupráce s ohledem na 
použití článků 22, 123 a 124.“

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování postupu posouzení vykonávaného orgány dohledu a 
společného postupu hodnocení rizika, měla by být oblast působnosti mechanismů pro 
urovnávání sporů rozšířena, aby pokrývala oblasti, kdy příslušné právní předpisy vyžadují 
„spolupráci či koordinaci“. 

Pozměňovací návrh 458
Alfredo Pallone

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22 d (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22d) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 
1a doplňuje nový pododstavec 1a, který 
zní:
„Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem a pokynů pro určení 
podmínek uplatňování postupu 
koordinace a spolupráce s ohledem na 
použití článků 22, 123 a 124.“

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán pro bankovnictví připraví technické normy s cílem poskytnout orgánům 
dohledu pokyny ohledně toho, jak by měla probíhat spolupráce a koordinace v oblastech, 
jichž se týkají články 22, 123 a 124. Spolupráce a koordinace jednotlivých orgánů dohledu se 
těmito normami usnadní. 

Pozměňovací návrh 459
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 23 – pododstavec 2
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 2 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud na konci šestiměsíčního období 
příslušný orgán postoupil záležitost 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná
v souladu s uvedeným rozhodnutím. 
Šestiměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro 
smírčí jednání ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení šestiměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.

Pokud na konci šestiměsíčního období 
kterýkoli z dotčených příslušných orgánů 
postoupil záležitost Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě své 
rozhodnutí odloží a vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, aby byla 
záležitost vyřešena při dodržení právních 
předpisů Unie, a své konečné rozhodnutí 
přijme v souladu s rozhodnutím 
bankovního orgánu. Rozhodnutí 
bankovního orgánu v souladu se zásadou 
obezřetnosti nenahrazuje dodatečné 
rozhodnutí obezřetnostní povahy orgánu, 
jenž vykonává dohled na konsolidovaném 
základě. Šestiměsíční lhůta se považuje za 
lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu 
uvedeného nařízení. Evropský orgán pro 
bankovnictví přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
postoupena po skončení šestiměsíčního 
období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 23 – pododstavec 2
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud na konci šestiměsíčního období 
příslušný orgán postoupil záležitost 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 

Pokud na konci šestiměsíčního období 
kterýkoli z dotčených příslušných orgánů 
postoupil záležitost Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 11 



AM\809041CS.doc 69/87 PE439.899v01-00

CS

[EBA], orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná 
v souladu s uvedeným rozhodnutím. 
Šestiměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro 
smírčí jednání ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení šestiměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.

nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě své 
rozhodnutí odloží a vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, aby byla 
záležitost vyřešena při dodržení právních 
předpisů Unie, a své konečné rozhodnutí 
přijme v souladu s rozhodnutím
bankovního orgánu. Rozhodnutí 
bankovního orgánu v souladu se zásadou 
obezřetnosti zohlední dodatečné 
rozhodnutí obezřetnostní povahy orgánu, 
jenž vykonává dohled na konsolidovaném 
základě, a jedná v souladu s uvedeným 
rozhodnutím. Šestiměsíční lhůta se 
považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu uvedeného nařízení. Evropský 
orgán pro bankovnictví přijme své 
rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost 
není orgánu postoupena po skončení 
šestiměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 23 – pododstavec 2
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud na konci šestiměsíčního období 
příslušný orgán postoupil záležitost 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
v souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná 
v souladu s uvedeným rozhodnutím. 

Pokud na konci šestiměsíčního období 
kterýkoli z dotčených příslušných orgánů 
postoupil záležitost Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě vyčká 
jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský 
orgán pro bankovnictví může přijmout 
v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a jedná v souladu s uvedeným 
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Šestiměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro 
smírčí jednání ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení šestiměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.

rozhodnutím. Šestiměsíční lhůta se 
považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve 
smyslu uvedeného nařízení. Evropský 
orgán pro bankovnictví přijme své 
rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost 
není orgánu postoupena po skončení 
šestiměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 24 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou 
takového společného rozhodnutí do čtyř 
měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 
124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném 
základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném 
zohlednění posouzení rizik dceřiných 
podniků, které vypracovaly příslušné 
odpovědné orgány. Pokud na konci 
čtyřměsíčního období příslušný orgán
postoupil záležitost Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě vyčká 
jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský 
orgán pro bankovnictví může přijmout 
v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a jedná v souladu s uvedeným
rozhodnutím. Čtyřměsíční lhůta se 
považuje za lhůtu pro smírčí ve smyslu 
uvedeného nařízení. Evropský orgán pro 
bankovnictví přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
postoupena po skončení čtyřměsíčního 
období nebo po dosažení společného 

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou 
takového společného rozhodnutí do čtyř 
měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 
124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném 
základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném 
zohlednění posouzení rizik dceřiných 
podniků, které vypracovaly příslušné 
odpovědné orgány. Pokud na konci 
čtyřměsíčního období kterýkoli 
z dotčených příslušných orgánů postoupil 
záležitost Evropskému orgánu pro 
bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě své 
rozhodnutí odloží a vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, aby byla 
záležitost vyřešena při dodržení právních 
předpisů Unie, a své konečné rozhodnutí 
přijme v souladu s rozhodnutím 
bankovního orgánu. Rozhodnutí 
bankovního orgánu v souladu se zásadou 
obezřetnosti nenahrazuje dodatečné 
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rozhodnutí. rozhodnutí obezřetnostní povahy orgánu, 
jenž vykonává dohled na konsolidovaném 
základě. Čtyřměsíční lhůta se považuje za 
lhůtu pro smírčí ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení čtyřměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 24 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou 
takového společného rozhodnutí do čtyř 
měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 
124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném 
základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném 
zohlednění posouzení rizik dceřiných 
podniků, které vypracovaly příslušné 
odpovědné orgány. Pokud na konci 
čtyřměsíčního období příslušný orgán
postoupil záležitost Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě vyčká 
jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský 
orgán pro bankovnictví může přijmout 
v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a jedná v souladu s uvedeným
rozhodnutím. Čtyřměsíční lhůta se 
považuje za lhůtu pro smírčí ve smyslu 
uvedeného nařízení. Evropský orgán pro 
bankovnictví přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
postoupena po skončení čtyřměsíčního 

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou 
takového společného rozhodnutí do čtyř 
měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 
124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném 
základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném 
zohlednění posouzení rizik dceřiných 
podniků, které vypracovaly příslušné 
odpovědné orgány. Pokud na konci 
čtyřměsíčního období kterýkoli 
z dotčených příslušných orgánů postoupil 
záležitost Evropskému orgánu pro 
bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě své 
rozhodnutí odloží a vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, aby byla 
záležitost vyřešena při dodržení právních 
předpisů Unie, a své konečné rozhodnutí 
přijme v souladu s rozhodnutím 
bankovního orgánu. Rozhodnutí 
bankovního orgánu v souladu se zásadou 
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období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí.

obezřetnosti zohlední dodatečné 
rozhodnutí obezřetnostní povahy orgánu, 
jenž vykonává dohled na konsolidovaném 
základě. Čtyřměsíční lhůta se považuje za 
lhůtu pro smírčí ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení čtyřměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 24 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou 
takového společného rozhodnutí do čtyř 
měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 
124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném 
základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném 
zohlednění posouzení rizik dceřiných 
podniků, které vypracovaly příslušné 
odpovědné orgány. Pokud na konci 
čtyřměsíčního období příslušný orgán
postoupil záležitost Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě vyčká 
jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský 
orgán pro bankovnictví může přijmout 
v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a jedná v souladu s uvedeným 
rozhodnutím. Čtyřměsíční lhůta se 
považuje za lhůtu pro smírčí ve smyslu 
uvedeného nařízení. Evropský orgán pro 
bankovnictví přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou 
takového společného rozhodnutí do čtyř 
měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 
124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném 
základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném 
zohlednění posouzení rizik dceřiných 
podniků, které vypracovaly příslušné 
odpovědné orgány. Pokud na konci 
čtyřměsíčního období kterýkoli 
z dotčených příslušných orgánů postoupil 
záležitost Evropskému orgánu pro 
bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě vyčká 
jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský 
orgán pro bankovnictví může přijmout 
v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a jedná v souladu s uvedeným 
rozhodnutím. Čtyřměsíční lhůta se 
považuje za lhůtu pro smírčí ve smyslu 
uvedeného nařízení. Evropský orgán pro 
bankovnictví přijme své rozhodnutí do 
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postoupena po skončení čtyřměsíčního 
období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí.

jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
postoupena po skončení čtyřměsíčního 
období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 24 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovídající příslušné orgány pověřené 
dohledem nad dceřinými podniky 
mateřských úvěrových institucí v EU nebo 
mateřských finančních holdingových 
společností v EU rozhodnou o použití 
článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na 
individuálním nebo subkonsolidovaném 
základě po náležitém zohlednění názorů a 
výhrad vyjádřených orgánem 
vykonávajícím dohled na konsolidovaném 
základě. Pokud na konci čtyřměsíčního 
období orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě postoupil 
záležitost Evropskému orgánu pro 
bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], příslušné orgány 
vyčkají jakéhokoli rozhodnutí, které 
Evropský orgán pro bankovnictví může 
přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 
uvedeného nařízení, a jednají v souladu 
s uvedeným rozhodnutím. Čtyřměsíční 
lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí 
jednání ve smyslu uvedeného nařízení. 
Evropský orgán pro bankovnictví přijme 
své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení čtyřměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.

Odpovídající příslušné orgány pověřené 
dohledem nad dceřinými podniky 
mateřských úvěrových institucí v EU nebo 
mateřských finančních holdingových 
společností v EU rozhodnou o použití 
článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na 
individuálním nebo subkonsolidovaném 
základě po náležitém zohlednění názorů a 
výhrad vyjádřených orgánem 
vykonávajícím dohled na konsolidovaném 
základě. Pokud na konci čtyřměsíčního 
období kterýkoli z dotčených příslušných 
orgánů postoupil záležitost Evropskému 
orgánu pro bankovnictví v souladu 
s článkem 11 nařízení …/… [EBA], 
příslušné orgány své rozhodnutí odloží a
vyčkají jakéhokoli rozhodnutí, které 
Evropský orgán pro bankovnictví může 
přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 
uvedeného nařízení, aby byla záležitost 
vyřešena při dodržení právních předpisů 
Unie, a své konečné rozhodnutí přijmou 
v souladu s rozhodnutím bankovního 
orgánu. Rozhodnutí bankovního orgánu 
v souladu se zásadou obezřetnosti 
nenahrazuje dodatečné rozhodnutí 
obezřetnostní povahy orgánu, jenž 
vykonává dohled na konsolidovaném 
základě. Čtyřměsíční lhůta se považuje za 
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lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu 
uvedeného nařízení. Evropský orgán pro 
bankovnictví přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
postoupena po skončení čtyřměsíčního 
období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 24 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovídající příslušné orgány pověřené 
dohledem nad dceřinými podniky 
mateřských úvěrových institucí v EU nebo 
mateřských finančních holdingových 
společností v EU rozhodnou o použití 
článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na 
individuálním nebo subkonsolidovaném 
základě po náležitém zohlednění názorů a 
výhrad vyjádřených orgánem 
vykonávajícím dohled na konsolidovaném 
základě. Pokud na konci čtyřměsíčního 
období orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě postoupil 
záležitost Evropskému orgánu pro 
bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], příslušné orgány 
vyčkají jakéhokoli rozhodnutí, které 
Evropský orgán pro bankovnictví může 
přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 
uvedeného nařízení, a jednají v souladu 
s uvedeným rozhodnutím. Čtyřměsíční 
lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí 
jednání ve smyslu uvedeného nařízení. 
Evropský orgán pro bankovnictví přijme 
své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 

Odpovídající příslušné orgány pověřené 
dohledem nad dceřinými podniky 
mateřských úvěrových institucí v EU nebo 
mateřských finančních holdingových 
společností v EU rozhodnou o použití 
článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na 
individuálním nebo subkonsolidovaném 
základě po náležitém zohlednění názorů a 
výhrad vyjádřených orgánem 
vykonávajícím dohled na konsolidovaném 
základě. Pokud na konci čtyřměsíčního 
období kterýkoli z dotčených příslušných 
orgánů postoupil záležitost Evropskému 
orgánu pro bankovnictví v souladu 
s článkem 11 nařízení …/… [EBA], 
příslušné orgány vyčkají jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jednají 
v souladu s uvedeným rozhodnutím. 
Čtyřměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro 
smírčí jednání ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení čtyřměsíčního období nebo po 
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skončení čtyřměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.

dosažení společného rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 24 – písm. e
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování postupu společného 
rozhodování uvedeného v tomto odstavci a 
s ohledem na použití článků 123 a 124 a 
čl. 132 odst. 2 s cílem usnadnit přijímání 
společných rozhodnutí. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2014.

vypouští se

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/…. [EBA]“.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 25 – pododstavec 1
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 130 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Nastane-li naléhavá situace, včetně 
nepříznivého vývoje na finančních trzích, 
která by mohla ohrozit likviditu trhu a 
stabilitu finančního systému v jakémkoli 
členském státě, v němž byly povoleny 
subjekty skupiny nebo v němž jsou 
usazeny významné pobočky uvedené 
v článku 42a, orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě uvědomí, jakmile 
je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 
2, Evropský orgán pro bankovnictví a 
orgány uvedené v čl. 49 čtvrtém 
pododstavci a v článku 50 a sdělí veškeré 
informace nezbytné k plnění jejich úkolů. 
Tyto povinnosti se vztahují na všechny 
příslušné orgány podle článků 25 a 126 a 
na příslušný orgán určený podle čl. 129 
odst. 1.

„Nastane-li potenciální či skutečná
naléhavá situace, včetně jakéhokoli 
potenciálního nepříznivého vývoje na 
finančních trzích či v reálné ekonomice, 
která by mohla ohrozit likviditu trhu a 
stabilitu finančního systému v jakémkoli 
členském státě, v němž byly povoleny 
subjekty skupiny nebo v němž jsou 
usazeny významné pobočky uvedené 
v článku 42a, orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě uvědomí, jakmile 
je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 
2, Evropský orgán pro bankovnictví, 
Evropský výbor pro systémová rizika a 
další orgány uvedené v čl. 49 čtvrtém 
pododstavci a v článku 50 a sdělí veškeré 
informace nezbytné k plnění jejich úkolů. 
Tyto povinnosti se vztahují na všechny 
příslušné orgány podle článků 25 a 126 a 
na příslušný orgán určený podle čl. 129 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Sławomir Witold Nitras

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 150 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podmínek použití přílohy V bodů 15 až 
17;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 30 j (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Článek 151 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30j) Za článek 151a se vkládá nový 
článek 151b, který zní:

„Článek 151b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznesou 
námitku k přijatému aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů 
v přenesené pravomoci, mohou Evropský 
parlament a Rada na základě žádosti 
Komise ve vhodných a náležitě 
odůvodněných případech rozhodnout 
postupem, kdy neexistují včasné námitky, 
o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené 
v prvním pododstavci.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 471
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – bod 1 c (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) V článku 32 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Na základě pokynů vypracovaných 
Evropským orgánem pro bankovnictví 
stanoví příslušné orgány postupy, jak 
zabránit tomu, aby se instituce záměrně 
vyhýbaly dodatečným kapitálovým 
požadavkům, které by jinak musely 
splnit u angažovaností překračujících 
limity stanovené v čl. 111 odst. 1 a 
směrnice 2006/48/ES, jakmile tyto 
angažovanosti trvaly po dobu delší než 
deset dnů, a to tak, že dočasně převedou 
tyto angažovanosti na jiný podnik, ať už 
ve stejné skupině, nebo ne, nebo 
podniknou umělé transakce k vyloučení 
angažovanosti po dobu deseti dnů a 
vytvoří novou angažovanost.
Příslušné orgány oznámí uvedené 
postupy Evropskému orgánu pro 
bankovnictví, Radě a Komisi.
Instituce vedou systémy, které zajistí, 
aby každý převod, který má účinek 
uvedený v prvním pododstavci, byl 
okamžitě hlášen příslušným orgánům.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 472
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – bod 1 e (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1e) V článku 38 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
"1. Příslušné orgány členských států a 
Evropský orgán pro bankovnictví úzce 
spolupracují při výkonu svých 
povinností stanovených touto směrnicí, 
zejména v případech, kdy jsou investiční 
služby poskytovány na základě svobody 
poskytování služeb nebo zřizováním 
poboček.
Příslušné orgány na požádání poskytnou 
sobě navzájem a Evropskému orgánu pro 
bankovnictví veškeré informace, které 
mohou usnadnit dohled nad kapitálovou 
přiměřeností institucí, a zejména dohled 
nad tím, zda vyhovují této směrnici.“

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 10 – bod 1 n (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Článek 42 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1n) Za článek 42a se vkládá nový článek 
42b, který zní:

„Článek 42b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci
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1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznesou 
námitku k přijatému aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů 
v přenesené pravomoci, mohou Evropský 
parlament a Rada na základě žádosti 
Komise ve vhodných a náležitě 
odůvodněných případech rozhodnout 
postupem, kdy neexistují včasné námitky, 
o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené 
v prvním pododstavci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 2
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro další určení
podmínek uplatňování požadavků na 
povolení správcovské společnosti, 
s výjimkou podmínek stanovených v odst. 
1 písm. b) tohoto článku.

6. Aby byla zajištěna důsledná 
harmonizace a jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy připravuje návrhy 
technických norem pro:

a) určení informací, které jsou 
příslušnému orgánu poskytovány v žádosti 
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o povolení správcovské společnosti;
b) vymezení informací a vypracování 
standardních formulářů, šablon a postupů 
pro potřeby oznámení programů podle 
tohoto článku; a
c) posouzení pověsti a zkušeností osob 
vykonávajících funkce správcovské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 3
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření 
přijatých Komisí týkajících se postupů, 
opatření a požadavků na strukturu a 
organizaci stanovených v odstavci 3 tohoto 
článku.

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování postupů, opatření a požadavků 
na strukturu a organizaci stanovených 
v odstavci 3 tohoto článku.

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/….
[ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem pro akty v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 476
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 4
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření přijatých 
Komisí týkajících se kritérií, zásad a 
opatření uvedených v prvním pododstavci
písm. a), b) a c) tohoto článku.

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření přijatých 
Komisí týkajících se kritérií, zásad a 
opatření uvedených v odst. 2 písm. a), b) a 
c).

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/….
[ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem pro akty v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 7
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 43 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření přijatých 
Komisí týkajících se obsahu, formátu a 
způsobu, jakým mají být poskytovány 
informace uvedené v odstavcích 1 a 3 
tohoto článku. 

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování aktů v přenesené pravomoci
přijatých Komisí týkajících se obsahu, 
formátu a způsobu, jakým mají být 
poskytovány informace uvedené 
v odstavcích 1 a 3 tohoto článku. 

Komise může přijmout návrhy technických Komise může přijmout návrhy technických 
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norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/….
[ESMA].

norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem pro akty v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 9
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 51 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření přijatých 
Komisí týkajících se kritérií a pravidel 
uvedených v odst. 4 písm. a), b) a c).

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování aktů v přenesené pravomoci
přijatých Komisí týkajících se kritérií a 
pravidel uvedených v odst. 4 písm. a), b) a 
c).

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/….
[ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem pro akty v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 10
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 60 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření přijatých 
Komisí týkajících se smluv, opatření a 
postupů uvedených v odst. 6 písm. a), b) a 
c).

7. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování aktů v přenesené pravomoci
přijatých Komisí týkajících se smluv, 
opatření a postupů uvedených v odst. 6 
písm. a), b) a c).

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/….
[ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem pro akty v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 11
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 61 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření přijatých 
Komisí týkajících se smluv a druhů 
nesrovnalostí uvedených v odst. 3 písm. a) 
a b). 

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování aktů v přenesené pravomoci
přijatých Komisí týkajících se smluv a 
druhů nesrovnalostí uvedených v odst. 3 
písm. a) a b).

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/….
[ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem pro akty v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en



AM\809041CS.doc 85/87 PE439.899v01-00

CS

Pozměňovací návrh 481
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 12
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 64 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření přijatých 
Komisí týkajících se informací a postupu 
uvedených v odst. 4 písm. a) a b).

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy připraví návrhy technických 
norem pro určení podmínek uplatňování 
aktů v přenesené pravomoci přijatých 
Komisí týkajících se formátu informací a 
způsobu jejich poskytování a postupu 
uvedených v odst. 4 písm. a) a b).

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/….
[ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem pro akty v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 14
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 78 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem ke schválení Komisí
pro určení podmínek uplatňování 
prováděcích opatření přijatých Komisí 
týkajících se informací uvedených 

8. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy připraví návrhy technických 
norem pro určení podmínek uplatňování 
aktů v přenesené pravomoci přijatých 
Komisí podle odstavce 7 týkajících se 
informací uvedených v odstavci 3.
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v odstavci 3.
Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/….
[ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem pro prováděcí akty podle článku 
290 Smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Derk Jan Eppink

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 16
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
článku 93, může Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování s ohledem na:

2. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
článku 93, může Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro:

a) formu a obsah standardního vzorového 
oznámení, které SKIPCP použije pro účely 
oznámení podle čl. 93 odst. 1, včetně 
informace o tom, k jakým dokumentům se 
překlady vztahují;

a) formu a obsah standardního vzorového 
oznámení, které SKIPCP použije pro účely 
oznámení podle čl. 93 odst. 1, včetně 
informace o tom, k jakým dokumentům se 
překlady vztahují;

b) formu a obsah standardního vzorového 
osvědčení, které použijí příslušné orgány 
členského státu podle čl. 93 odst. 3;

b) formu a obsah standardního vzorového 
osvědčení, které použijí příslušné orgány 
členského státu podle čl. 93 odst. 3;

c) postup pro výměnu informací a 
používání elektronické komunikace mezi 
příslušnými orgány pro účely oznamování 
podle ustanovení článku 93.

c) postup pro výměnu informací a 
používání elektronické komunikace mezi 
příslušnými orgány pro účely oznamování 
podle ustanovení článku 93.

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/….
[ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem pro akty v přenesené pravomoci 
podle článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en



AM\809041CS.doc 87/87 PE439.899v01-00

CS

Pozměňovací návrh 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 20 e (nový)
Směrnice 2009/65/ES
Článek 112 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20e) Za článek 112a se vkládá nový 
článek 112b, který zní:

„Článek 112b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznesou 
námitku k přijatému aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.
3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů 
v přenesené pravomoci, mohou Evropský 
parlament a Rada na základě žádosti 
Komise ve vhodných a náležitě 
odůvodněných případech rozhodnout 
postupem, kdy neexistují včasné námitky, 
o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené 
v prvním pododstavci.“

Or. en


