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 Pozměňovací návrh 305
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje 
správně právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2, zejména jestliže nezajistí, aby 
účastník finančního trhu plnil požadavky 
stanovené těmito právními předpisy, má 
orgán ESMA pravomoci stanovené 
v odstavcích 2, 3 a 6 tohoto článku. 

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje 
nebo uplatňuje právně závazné předpisy a 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
způsobem, jež se jeví jako porušení práva 
Evropské unie, zejména jestliže nezajistí, 
aby účastník finančního trhu plnil 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy, má orgán ESMA pravomoci 
stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 tohoto 
článku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje 
správně právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2, zejména jestliže nezajistí, aby 
účastník finančního trhu plnil požadavky 
stanovené těmito právními předpisy, má 
orgán ESMA pravomoci stanovené 
v odstavcích 2, 3 a 6 tohoto článku. 

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje 
správně právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2, jestliže je uplatňuje způsobem, jež 
se jeví jako porušení práva Unie, zejména 
jestliže nezajistí, aby účastník finančního 
trhu plnil požadavky stanovené těmito 
právními předpisy, má orgán ESMA 
pravomoci stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 
tohoto článku. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje 
správně právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2, zejména jestliže nezajistí, aby 
účastník finančního trhu plnil požadavky 
stanovené těmito právními předpisy, má 
orgán ESMA pravomoci stanovené 
v odstavcích 2, 3 a 6 tohoto článku. 

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje 
správně právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 včetně technických norem 
přijatých v souladu s článkem 7, zejména 
jestliže nezajistí, aby účastník finančního 
trhu plnil požadavky stanovené těmito 
právními předpisy, má orgán ESMA 
pravomoci stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 
tohoto článku. 

Or. en

Odůvodnění

Orgán by měl mít pravomoc prošetřit jakékoli případné porušení uplatnění technických norem 
s cílem zajistit jejich důsledné uplatňování.

Pozměňovací návrh 308
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou zachovat rozdíly 
ve vnitrostátní transpozici práva Unie 
pouze v případě, že se tyto vztahují ke 
konkrétnímu riziku. Členské státy zajistí 
odůvodněnost těchto rozdílů a sdělí 
Komisi konkrétní vnitrostátní požadavky 
spolu s důvody pro jejich zachování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 309
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Účastníci finančního trhu mohou 
vyrozumět Komisi o rozdílech ve 
vnitrostátní transpozici nebo údajném 
nesprávném uplatňování práva Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více příslušných 
orgánů, Komise nebo z vlastní iniciativy a 
po sdělení dotčenému příslušnému orgánu 
může orgán ESMA provádět šetření údajně
nesprávného uplatňování práva 
Společenství.

2. Na žádost jednoho nebo více příslušných 
orgánů, Komise, Evropského parlamentu, 
Rady, skupiny zainteresovaných stran 
v oblasti cenných papírů a trhů nebo
z vlastní iniciativy a po sdělení dotčenému 
příslušnému orgánu může orgán ESMA 
provádět šetření údajného porušení nebo 
neuplatňování práva Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad 
s právem Společenství do jednoho měsíce
ode dne, kdy obdrží doporučení orgánu 

4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad s
právem Unie do deseti pracovních dní ode 
dne, kdy obdrží doporučení orgánu ESMA, 
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ESMA, může Komise po uvědomění ze 
strany orgánu ESMA nebo z vlastní 
iniciativy přijmout rozhodnutí, kterým 
bude po příslušném orgánu požadovat, 
aby přijal opatření nezbytná pro soulad 
s právem Společenství.

přijme orgán ESMA rozhodnutí, kterým 
zahájí šetření ohledně správného 
uplatňování právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění rovných podmínek a přispění k zajištění právní jistoty při uplatňování 
jednotného kodexu EU v oblasti dozoru by měl mít orgán ESMA takové postavení, aby mohl 
napravit jakákoli potenciální porušení práva Evropské unie. Předložené pozměňovací návrhy 
by kromě toho zabránily zbytečnému zásahu Komise, neboť ponechávají beze změny postup 
stanovený v odstavcích 1, 2 a 3, které umožňují vnitrostátním orgánům napravit porušení tím, 
že do jednoho měsíce splní doporučení ESMA.

Pozměňovací návrh 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad 
s právem Společenství do jednoho měsíce
ode dne, kdy obdrží doporučení orgánu 
ESMA, může Komise po uvědomění ze 
strany orgánu ESMA nebo z vlastní 
iniciativy přijmout rozhodnutí, kterým 
bude po příslušném orgánu požadovat, aby 
přijal opatření nezbytná pro soulad 
s právem Společenství.

4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad s
právem Unie do dvaceti pracovních dní 
ode dne, kdy obdrží doporučení orgánu 
ESMA, může Komise po uvědomění ze 
strany orgánu ESMA nebo z vlastní 
iniciativy vydat formální varování, kterým 
bude po příslušném orgánu požadovat, aby 
přijal opatření nezbytná pro soulad 
s právem Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 313
Marta Andreasen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad 
s právem Společenství do jednoho měsíce 
ode dne, kdy obdrží doporučení orgánu 
ESMA, může Komise po uvědomění ze 
strany orgánu ESMA nebo z vlastní 
iniciativy přijmout rozhodnutí, kterým 
bude po příslušném orgánu požadovat, aby 
přijal opatření nezbytná pro soulad 
s právem Společenství

4. Jestliže příslušný vnitrostátní orgán 
nezajistí soulad s právem Unie do jednoho 
měsíce ode dne, kdy obdrží doporučení 
orgánu ESMA, může orgán ESMA
přijmout rozhodnutí, kterým bude po 
příslušném vnitrostátním orgánu 
požadovat, aby přijal opatření nezbytná pro 
soulad s právem Unie.

Or. en

Odůvodnění

Orgán dohledu by měl v rámci působnosti komunikovat přímo s příslušným vnitrostátním 
orgánem.

Pozměňovací návrh 314
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme toto rozhodnutí nejpozději 
do tří měsíců od přijetí doporučení. Tuto 
lhůtu může Komise o jeden měsíc 
prodloužit.

Orgán ESMA přijme toto rozhodnutí 
nejpozději do jednoho měsíce od přijetí 
doporučení. 

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění rovných podmínek a přispění k zajištění právní jistoty při uplatňování 
jednotného kodexu EU v oblasti dozoru by měl mít orgán ESMA takové postavení, aby mohl 
napravit jakákoli potenciální porušení práva Evropské unie. Předložené pozměňovací návrhy 
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by kromě toho zabránily zbytečnému zásahu Komise, neboť ponechávají beze změny postup 
stanovený v odstavcích 1, 2 a 3, které umožňují vnitrostátním orgánům napravit porušení tím, 
že do jednoho měsíce splní doporučení ESMA.

Pozměňovací návrh 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme toto rozhodnutí nejpozději 
do tří měsíců od přijetí doporučení. Tuto 
lhůtu může Komise o jeden měsíc 
prodloužit.

Komise přijme toto rozhodnutí nejpozději 
do jednoho měsíce od přijetí doporučení. 
Tuto lhůtu může Komise o jeden měsíc 
prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby bylo respektováno 
právo příjemců rozhodnutí na vyjádření.

Orgán ESMA zajistí, aby bylo 
respektováno právo příjemců rozhodnutí na 
vyjádření.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění rovných podmínek a přispění k zajištění právní jistoty při uplatňování 
jednotného kodexu EU v oblasti dozoru by měl mít orgán ESMA takové postavení, aby mohl 
napravit jakákoli potenciální porušení práva Evropské unie. Předložené pozměňovací návrhy 
by kromě toho zabránily zbytečnému zásahu Komise, neboť ponechávají beze změny postup 
stanovený v odstavcích 1, 2 a 3, které umožňují vnitrostátním orgánům napravit porušení tím, 
že do jednoho měsíce splní doporučení ESMA.
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Pozměňovací návrh 317
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA a příslušné orgány 
poskytnou Komisi všechny nezbytné 
informace. 

Příslušné orgány poskytnou orgánu 
ESMA všechny nezbytné informace
s cílem předejít problémům souvisejícím 
s morálním hazardem.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA a příslušné orgány 
poskytnou Komisi všechny nezbytné 
informace. 

Příslušné orgány poskytnou orgánu ESMA
všechny nezbytné informace. 

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění rovných podmínek a přispění k zajištění právní jistoty při uplatňování 
jednotného kodexu EU v oblasti dozoru by měl mít orgán ESMA takové postavení, aby mohl 
napravit jakákoli potenciální porušení práva Evropské unie. Předložené pozměňovací návrhy 
by kromě toho zabránily zbytečnému zásahu Komise, neboť ponechávají beze změny postup 
stanovený v odstavcích 1, 2 a 3, které umožňují vnitrostátním orgánům napravit porušení tím, 
že do jednoho měsíce splní doporučení ESMA.
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Pozměňovací návrh 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení 
rozhodnutí podle odstavce 4 příslušný 
orgán informuje Komisi a orgán ESMA 
o krocích, které přijal nebo které plánuje 
přijmout pro realizaci rozhodnutí Komise.

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení 
rozhodnutí podle odstavce 4 příslušný 
orgán informuje Komisi a orgán ESMA 
o krocích, které přijal nebo které plánuje 
přijmout pro realizaci oficiálního 
stanoviska Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení 
rozhodnutí podle odstavce 4 příslušný 
orgán informuje Komisi a orgán ESMA 
o krocích, které přijal nebo které plánuje 
přijmout pro realizaci rozhodnutí Komise.

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení 
rozhodnutí podle odstavce 4 příslušný 
orgán informuje Komisi a orgán ESMA 
o krocích, které přijal nebo které plánuje 
přijmout pro realizaci rozhodnutí orgánu 
ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění rovných podmínek a přispění k zajištění právní jistoty při uplatňování 
jednotného kodexu EU v oblasti dozoru by měl mít orgán ESMA takové postavení, aby mohl 
napravit jakákoli potenciální porušení práva Evropské unie. Předložené pozměňovací návrhy 
by kromě toho zabránily zbytečnému zásahu Komise, neboť ponechávají beze změny postup 
stanovený v odstavcích 1, 2 a 3, které umožňují vnitrostátním orgánům napravit porušení tím, 
že do jednoho měsíce splní doporučení ESMA.
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Pozměňovací návrh 321
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 
lhůtě v něm uvedené a je-li nutné včas 
napravit neplnění ze strany příslušného 
orgánu, aby byly zachovány nebo 
obnoveny neutrální podmínky pro 
konkurenci na trhu nebo aby se zajistilo 
správné fungování a integrita finančního 
systému, může orgán ESMA v případě, že 
se příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na účastníky finančního trhu, přijmout 
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle práva Společenství, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí
uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 
lhůtě v něm uvedené a je-li nutné včas 
napravit neplnění ze strany příslušného 
orgánu, aby byly zachovány nebo 
obnoveny neutrální podmínky pro 
konkurenci na trhu nebo aby se zajistilo 

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy o
fungování Evropské unie, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví oficiálnímu 
stanovisku uvedenému v odstavci 4 tohoto 
článku ve lhůtě v něm uvedené a je-li nutné 
včas napravit neplnění ze strany 
příslušného orgánu, aby byly zachovány 
nebo obnoveny neutrální podmínky pro 
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správné fungování a integrita finančního 
systému, může orgán ESMA v případě, že 
se příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na 
účastníky finančního trhu, přijmout 
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle práva Společenství, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

konkurenci na trhu nebo aby se zajistilo 
správné fungování a integrita finančního 
systému, může orgán ESMA v případě, že
se příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na 
účastníky finančního trhu, přijmout 
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle práva Unie, včetně 
případného ukončení konkrétního jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 
lhůtě v něm uvedené a je-li nutné včas 
napravit neplnění ze strany příslušného 
orgánu, aby byly zachovány nebo 
obnoveny neutrální podmínky pro 
konkurenci na trhu nebo aby se zajistilo 
správné fungování a integrita finančního 
systému, může orgán ESMA v případě, že 
se příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na účastníky finančního trhu, přijmout 
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle práva Společenství, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 
lhůtě v něm uvedené a je-li nutné včas 
napravit neplnění ze strany příslušného 
orgánu, aby byly zachovány nebo 
obnoveny neutrální podmínky pro 
konkurenci na trhu nebo aby se zajistilo 
správné fungování a integrita finančního 
systému, může orgán ESMA podle 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2 
přijmout individuální rozhodnutí určené 
účastníku finančního trhu, v němž bude 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke 
splnění jeho povinností podle práva Unie, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

Or. en
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Odůvodnění

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Pozměňovací návrh 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí orgánu ESMA musí být 
v souladu s rozhodnutím přijatým Komisí
podle odstavce 4. 

Rozhodnutí orgánu ESMA musí být 
v souladu s oficiálním stanoviskem 
vydaným Komisí podle odstavce 4. 

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí orgánu ESMA musí být 
v souladu s rozhodnutím přijatým Komisí
podle odstavce 4. 

Rozhodnutí orgánu ESMA musí být 
v souladu s rozhodnutím přijatým podle 
odstavce 4. 

Or. en

Odůvodnění

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with ESMA’s own capacity to investigate 
the alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
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the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Pozměňovací návrh 326
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli právní či soudní výlohy vzniklé v 
souvislosti s výše popsaným postupem 
hradí Komise jménem orgánu ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 se 
podle potřeby použijí na všechny příslušné 
finanční instituce působící v rámci jiné 
jurisdikce. 

Or. en

Odůvodnění

Aby byly zajištěny rovné podmínky, v případech, kde orgán ESMA přijme individuální 
rozhodnutí adresované finanční instituci, by toto rozhodnutí mělo platit i pro všechny ostatní 
domácí i přeshraniční účastníky trhu, kteří vyvíjejí činnost v příslušném členském státě. 
Zásada „dodržuj nebo vysvětli“ by se měla uplatnit rovněž u opatření přijatých příslušným 
orgánem v reakci na rozhodnutí orgánu ESMA, neměla by být pouze „slučitelná" s těmito 
rozhodnutími.
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Pozměňovací návrh 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoliv opatření příslušných orgánů
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 4 
nebo 6, musí těmto rozhodnutím 
odpovídat.

Při přijímání opatření souvisejících s
otázkami, které jsou předmětem 
oficiálního stanoviska podle odstavce 4 
nebo 6, musí příslušné orgány jednat v 
souladu s případným oficiálním 
stanoviskem nebo rozhodnutím.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoliv opatření příslušných orgánů
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 4 
nebo 6, musí těmto rozhodnutím 
odpovídat.

Při přijímání opatření souvisejících s 
otázkami, které jsou předmětem rozhodnutí 
podle odstavce 4 nebo 6, musí příslušné 
orgány jednat v souladu s tímto 
rozhodnutím. 

Or. en

Odůvodnění

Aby byly zajištěny rovné podmínky, v případech, kde orgán ESMA přijme individuální 
rozhodnutí adresované finanční instituci, by toto rozhodnutí mělo platit i pro všechny ostatní 
domácí i přeshraniční účastníky trhu, kteří vyvíjejí činnost v příslušném členském státě. 
Zásada „dodržuj nebo vysvětli“ by se měla uplatnit rovněž u opatření přijatých příslušným 
orgánem v reakci na rozhodnutí orgánu ESMA, neměla by být pouze „slučitelná" s těmito 
rozhodnutími.
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Pozměňovací návrh 330
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Orgán pro cenné papíry a trhy ve své 
výroční zprávě stanoví, které vnitrostátní 
orgány a finanční instituce neplnily 
rozhodnutí uvedená v odstavcích 4 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 
platí pro všechny příslušné finanční 
instituce, které působí v rámci jiné
jurisdikce.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly zajištěny rovné podmínky, v případech, kde orgán ESMA přijme individuální 
rozhodnutí adresované finanční instituci, by toto rozhodnutí mělo platit i pro všechny ostatní 
domácí i přeshraniční účastníky trhu, kteří vyvíjejí činnost v příslušném členském státě.
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Pozměňovací návrh 332
Sari Essayah

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Article 10 vypouští se
Opatření v mimořádných situacích

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Společenství 
nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Rady nebo ESRB přijmout rozhodnutí 
určené orgánu ESMA, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.
2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí 
podle odstavce 1, může orgán ESMA 
přijímat individuální rozhodnutí, která 
budou po příslušných orgánech vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření v souladu 
s právními předpisy uvedenými v čl. 1 
odst. 2, s cílem vyřešit veškerá rizika, 
která mohou ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému nebo jeho 
části, a to tak, že zajistí, aby účastníci 
finančního trhu a příslušné orgány plnili 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.
3. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
orgánu ESMA uvedenému v odstavci 2 ve 
lhůtě stanovené zmíněným rozhodnutím, 
může orgán ESMA v případě, že se 
příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na účastníky finančního trhu, přijmout 
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 
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povinností podle těchto právních předpisů, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.
4. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 3 
mají přednost před veškerými předchozími 
rozhodnutími přijatými příslušnými 
orgány v téže záležitosti..
Jakékoliv opatření příslušných orgánů 
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 2 
nebo 3, musí těmto rozhodnutím 
odpovídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Společenství
nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Rady nebo ESRB přijmout rozhodnutí 
určené orgánu ESMA, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie
nebo její části, může Rada, po patřičné 
konzultaci s Komisí, ESRB a ve vhodných 
případech také evropskými orgány 
dohledu přijmout rozhodnutí určené 
orgánu ESMA, přičemž pro účely tohoto 
nařízení rozhodne o existenci mimořádné 
situace.

Or. en



AM\809369CS.doc 19/88 PE439.919v01-00

CS

Pozměňovací návrh 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Společenství
nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Rady nebo ESRB přijmout rozhodnutí 
určené orgánu ESMA, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

1. V případě nepříznivého vývoje, který
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie
nebo jeho části, může Rada z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Komise nebo ESRB přijmout rozhodnutí 
určené orgánu ESMA, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Společenství
nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Rady nebo ESRB přijmout rozhodnutí 
určené orgánu ESMA, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie
nebo jeho části, může ESRB z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Rady nebo Evropského parlamentu nebo 
Komise vydat varování, v němž vyhlásí 
existenci mimořádné situace. Toto 
varování umožní orgánu ESMA bez 
dalších požadavků přijímat jednotlivá 
rozhodnutí uvedená v odstavci 3.

Or. en
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Odůvodnění

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Pozměňovací návrh 336
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Společenství
nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Rady nebo ESRB přijmout rozhodnutí 
určené orgánu ESMA, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie
nebo jeho části, může ESRB z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA,
Evropského parlamentu nebo členského 
státu přijmout rozhodnutí určené orgánu 
ESMA, přičemž pro účely tohoto nařízení 
rozhodne o existenci mimořádné situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Marta Andreasen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Společenství
nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Rady nebo ESRB přijmout rozhodnutí 

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie
nebo její části, může ESRB přijmout 
rozhodnutí určené orgánu ESMA, přičemž
pro účely tohoto nařízení rozhodne o 
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určené orgánu ESMA, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

existenci mimořádné situace.

Or. en

Odůvodnění

ESRB by měla mít možnost rychle jednat v mimořádných situacích. 

Pozměňovací návrh 338
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Společenství
nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Rady nebo ESRB přijmout rozhodnutí 
určené orgánu ESMA, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie
nebo její části, může Komise nebo 
předseda orgánu ESMA z vlastní 
iniciativy nebo na žádost Rady nebo 
ESRB, Evropského parlamentu nebo 
skupiny zúčastněných stran přijmout 
rozhodnutí, přičemž pro účely tohoto 
nařízení rozhodne o existenci mimořádné 
situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu
celého finančního systému Společenství

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Unie nebo její
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nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu ESMA, 
Rady nebo ESRB přijmout rozhodnutí 
určené orgánu ESMA, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

části, může Komise na doporučení ESRB
přijmout rozhodnutí určené orgánu ESMA, 
přičemž pro účely tohoto nařízení rozhodne 
o existenci mimořádné situace.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče vyhlášení mimořádné situace, je ESRB tím nejvhodnějším orgánem. Jelikož však 
posouzení, zda k mimořádné situaci došlo, vyžaduje značný rozsah pravomocí, je podle 
smluvního práva Unie nezbytné, aby Komise byla právním orgánem přijímajícím konečné 
rozhodnutí, a aby jí byla svěřena diskreční pravomoc ohledně přijetí tohoto rozhodnutí. Podle 
smluvního práva Unie je také nutné, aby byla prostřednictvím rozhodnutí Komise udělena 
pravomoc orgánu ESMA k získání dalších zmocnění udělených orgánu ESMA ve zbývající 
části článku 10.

Pozměňovací návrh 340
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Závěr přijatý ESRB podléhá ex-post 
výměně stanovisek mezi předsedou ESRB, 
Evropským parlamentem a příslušným 
komisařem a co nejdříve vstoupí v 
platnost.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby ESRB a Komise vysvětlily Parlamentu, proč považovaly za nutné vyhlásit 
mimořádnou situaci, aby byl do procesu vnesen demokratický dohled.
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Pozměňovací návrh 341
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jakmile Rada vydá upozornění,
uvědomí o něm souběžně Evropský 
parlament, ESRB, Komisi a evropský 
orgán dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí podle 
odstavce 1, může orgán ESMA přijímat 
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby účastníci finančního trhu a příslušné 
orgány plnili požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

2. Jestliže ESRB vydal upozornění podle 
odstavce 1, nebo pokud z vlastní iniciativy 
nebo v reakci na požadavek orgánu 
ESMA, Evropského parlamentu nebo 
členského státu Komise nebo Rada přijme
rozhodnutí, v němž rozhodne o existenci 
takových podobných nebo odůvodněných 
okolností, kdy je nutná koordinovaná 
reakce ze strany vnitrostátních orgánů, a 
to z důvodu nepříznivého vývoje, který by 
mohl vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie
nebo jeho části; může orgán ESMA bez 
dalších požadavků přijímat individuální 
rozhodnutí v souladu s právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit 
veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby účastníci finančního trhu a příslušné 
orgány plnili požadavky stanovené těmito 
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právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí podle 
odstavce 1, může orgán ESMA přijímat 
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby účastníci finančního trhu a příslušné 
orgány plnili požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

2. Jestliže je ESRB toho názoru, že 
nezbytný koordinovaný postup 
vnitrostátních orgánů je nezbytný k řešení 
nepříznivého vývoje, který může ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, orgán ESMA 
přijme individuální rozhodnutí žádající
příslušné orgány o přijetí nezbytných 
opatření v souladu s právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 s cílem řešit
jakýkoliv takový vývoj, a to tak, že zajistí, 
aby účastníci finančního trhu a příslušné 
orgány plnili požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření jednotného trhu finančních služeb v EU vyžaduje koordinovaný postup k řešení 
případných mimořádných situací, protože krize v jednom členském státě by se mohla rychle 
rozšířit přes jeho hranice. Proto je nutné objasnit, že možnost přijímat rozhodnutí přímo 
aplikovatelná na příslušné vnitrostátní orgány spadá do rozsahu funkce orgánu ESMA 
jakožto facilitátora a koordinátora vnitrostátních opatření. 
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Pozměňovací návrh 344
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí podle 
odstavce 1, může orgán ESMA přijímat
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby účastníci finančního trhu a příslušné 
orgány plnili požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

2. Jestliže byla vyhlášena existence 
mimořádné situace podle odstavce 1, 
orgán ESMA přijme individuální 
rozhodnutí nezbytná pro zajištění toho, 
aby příslušné orgány přijaly nezbytná 
opatření se zvláštním ohledem na jejich 
dopad na rozpočet členských států a
v souladu s právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit veškerá 
rizika, která mohou ohrozit správné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému nebo 
jeho části, a to tak, že zajistí, aby účastníci 
finančního trhu a příslušné orgány plnili 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí podle
odstavce 1, může orgán ESMA přijímat 
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby účastníci finančního trhu a příslušné 

2. Jestliže byla vyhlášena existence 
mimořádné situace podle odstavce 1, 
může orgán ESMA přijímat rozhodnutí 
adresovaná příslušným orgánům 
členských států, v nichž je žádá o přijetí
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
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orgány plnili požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

aby účastníci finančního trhu a příslušné 
orgány plnili požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí podle 
odstavce 1, může orgán ESMA přijímat 
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby účastníci finančního trhu a příslušné 
orgány plnili požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

2. Jestliže byla vyhlášena existence 
mimořádné situace podle odstavce 1, 
může orgán ESMA přijímat rozhodnutí 
adresovaná příslušným orgánům
členských států, v nichž žádá o přijetí
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby účastníci finančního trhu a příslušné 
orgány plnili požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí podle 
odstavce 1, může orgán ESMA přijímat 
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí 

2. Jestliže ESRB přijal rozhodnutí podle 
odstavce 1, může orgán ESMA přijímat 
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí 
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nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby účastníci finančního trhu a příslušné 
orgány plnili požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

nezbytných opatření v souladu s tímto 
nařízením a právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit veškerá 
rizika, která mohou ohrozit správné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému nebo 
jeho části, a to tak, že zajistí, aby účastníci 
finančního trhu a příslušné orgány plnili 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie 
nebo jeho části, orgán ESMA aktivně 
zajistí a v případě nutnosti bude 
koordinovat opatření přijatá příslušnými 
kompetentními vnitrostátními orgány 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
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celého finančního systému Evropské unie 
nebo jeho části, orgán ESMA aktivně 
zajistí a v případě nutnosti bude 
koordinovat opatření přijatá příslušnými 
kompetentními vnitrostátními orgány 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Rada zhodnotí rozhodnutí podle 
odstavce 1 ve vhodných intervalech a 
nejméně jednou za měsíc a vyhlásí zrušení 
mimořádné situace, jakmile to bude 
vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Rada zhodnotí rozhodnutí podle 
odstavce 1 ve vhodných intervalech a 
nejméně jednou za měsíc a vyhlásí zrušení 
mimořádné situace, jakmile to bude 
vhodné.

Or. en
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Pozměňovací návrh 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
orgánu ESMA uvedenému v odstavci 2 ve 
lhůtě stanovené zmíněným rozhodnutím, 
může orgán ESMA v případě, že se 
příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na účastníky finančního trhu, přijmout 
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho
povinností podle těchto právních předpisů, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
orgánu ESMA uvedenému v odstavci 2 ve 
lhůtě stanovené zmíněným rozhodnutím, 
může orgán ESMA v případě, že se 
příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na účastníky finančního trhu, přijmout
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy o
fungování Evropské unie, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
orgánu ESMA uvedenému v odstavci 2 ve 
lhůtě stanovené zmíněným rozhodnutím, 
orgán ESMA podle právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přijme
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle těchto právních předpisů, 
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povinností podle těchto právních předpisů, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely stability jednotného trhu EU není vhodné omezovat rozsah individuálních 
rozhodnutí vztahujících se přímo na finanční instituce v případě mimořádné situace.

Pozměňovací návrh 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 3 
mají přednost před veškerými předchozími 
rozhodnutími přijatými příslušnými 
orgány v téže záležitosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoliv opatření příslušných orgánů 
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 2 
nebo 3, musí těmto rozhodnutím 
odpovídat.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 356
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoliv opatření příslušných orgánů 
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 2 
nebo 3, musí těmto rozhodnutím
odpovídat.

Jakékoliv opatření příslušných orgánů 
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 2 
nebo 3, musí tato rozhodnutí dodržovat. 
Nedodržení musí být řádně písemně 
zdůvodněno příslušným orgánem ve 
vztahu k ESRB a orgánu ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Zásada dodržování nebo vysvětlení by představovala pro vnitrostátní orgány pobídku, aby 
dodržovaly rozhodnutí orgánů k řešení případných mimořádných situací.

Pozměňovací návrh 357
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jestliže ESRB přijalo rozhodnutí 
podle odstavce 1, ESRB jej přehodnocuje
pravidelně a na žádost orgánu ESMA, 
Evropského parlamentu, Rady nebo 
Komise. Orgán ESMA vyhlašuje zrušení 
mimořádné situace, je-li to vhodné.

Or. en

Odůvodnění

Mimořádná situace vyhlášená v odstavci 10 by měla být pozorně sledována. ESRB by dále 
mělo být schopné vyhlásit zrušení mimořádné situace.
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Pozměňovací návrh 358
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise může odvolat své rozhodnutí 
podle odstavce 1 na doporučení 
Evropského výboru pro systémová rizika
nebo na žádost Evropského parlamentu 
nebo Rady.

Or. en

Odůvodnění

ESRB je nejvhodnějším orgánem, který může vyhlásit konec mimořádné situace. Parlament a 
Rada by měly být schopny si vyžádat ukončení vyhlášené krizové situace. Posouzení, zda 
mimořádná situace pominula nebo ne, však vyžaduje značnou pravomoc, a tudíž je podle 
smluvního práva Unie nutné, aby byla zákonným orgánem, který odvolává rozhodnutí, 
Komise, a aby měla dostatečnou pravomoc ohledně přijetí takového rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 359
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise toto rozhodnutí přehodnocuje 
pravidelně a na žádost evropských orgánů 
dohledu, ESRB nebo Rady.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se, aby iniciativu k rozhodnutí o existenci mimořádné situace měly i evropské 
orgány dohledu.
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Pozměňovací návrh 360
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Ćlánek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Article 10 a
Vyžaduje-li mimořádnost situace okamžitá 
opatření a nelze-li čekat na rozhodnutí 
ESRB, může orgán ESMA přijmout 
rozhodnutí obecně a přímo aplikovatelná
na účastníky finančního trhu. ESRB bude 
o těchto mimořádných opatřeních 
okamžitě informován. Pokud ESRB 
nepotvrdí mimořádnou situaci v období 15 
dní, bude platnost opatření zrušena.

Or. en

Odůvodnění

Existují případy, v nichž je třeba přijmout opatření velmi rychle a kdy by bylo těžké čekat na 
celý postup rozhodování ESRB. Proto by bylo užitečné, kdyby mohly evropské orgány dohledu
přijímat mimořádná rozhodnutí za podmínek, že o nich okamžitě vyrozumí ESRB, že tato 
rozhodnutí nebudou platit déle než dva týdny nebo po potvrzení stavu mimořádné situace ze 
strany ESRB.

Pozměňovací návrh 361
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, může 

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, a 
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orgán ESMA na žádost jednoho nebo
více dotčených příslušných orgánů pomoci
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

nepostupuje konečnou odpovědnost 
orgánu dohledu skupiny, může orgán 
ESMA z vlastní iniciativy nebo na žádost 
jednoho nebo více dotčených příslušných 
orgánů vést při pomoci orgánům dosáhnout 
dohody podle postupu stanoveného 
v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud odvětvové právní předpisy stanovují konečnou odpovědnost nesenou orgánem dohledu, 
je důležité vysvětlit, že tato odpovědnost má přednost před pravomocí evropských orgánů 
dohledu. Pokud by to tak nebylo, byl by zde prostor pro nejasnou přednost odvětvových
právních předpisů a pravomocí evropských orgánů dohledu, které v konečném důsledku 
odvozuje svou pravomoc z odvětvových právních předpisů. 

Pozměňovací návrh 362
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, může 
orgán ESMA na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, může 
orgán ESMA z vlastní iniciativy nebo na 
žádost jednoho nebo více dotčených 
příslušných orgánů převzít vedení při 
pomoci orgánům dosáhnout dohody s 
ohledem na vnitrostátní zájmy a podle 
postupu stanoveného v odstavcích 2 až 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, může 
orgán ESMA na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, může 
orgán ESMA na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů převzít 
vedení při pomoci orgánům dosáhnout 
dohody podle postupu stanoveného 
v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, může 
orgán ESMA na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů pomoci 

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v případech 
specifikovaných v právních předpisech 
uvedených v čl. 1 odst. 2, může orgán 
ESMA na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2..
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orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, může 
orgán ESMA na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech uvedených 
v právních předpisech uvedených v čl. 1 
odst. 2, může orgán ESMA na žádost 
jednoho nebo více dotčených příslušných 
orgánů pomoci orgánům dosáhnout dohody 
podle postupu stanoveného v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Pozměňovací návrh 366
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže do uplynutí lhůty pro smírčí 
jednání nedosáhnou dotčené příslušné 
orgány dohody, může orgán ESMA 
přijmout rozhodnutí, v němž po nich bude 
požadovat přijetí konkrétních opatření 
nebo zdržení se určitého jednání s cílem 
urovnat celou záležitost v souladu 
s právem Společenství. 

3. Jestliže do uplynutí lhůty pro smírčí 
jednání nedosáhnou dotčené příslušné 
orgány dohody, může orgán ESMA 
přijmout rozhodnutí, v němž po nich bude 
požadovat přijetí konkrétních opatření 
nebo zdržení se určitého jednání s cílem 
urovnat celou záležitost, se závazným 
účinkem pro dotčené příslušné orgány s 
cílem zajistit soulad s právem Evropské 
unie. 

Or. en

Odůvodnění

Mají-li zajistit efektivní a účinný dohled a právní jistotu, jakož i podpořit důvěru v rámci 
dohledové komunity, musí být rozhodnutí orgánu ESMA o řešení neshod pro příslušného 
adresáta (adresáty) závazná. Právní rámec EU neumožňuje udělit orgánu ESMA plnou moc. 
Pravomoc orgánu ESMA k řešení neshod v záležitostech dohledu proto nemůže být “v 
souladu” s právem Společenství. Pravomoc k řešení by měla usilovat spíše o zajištění souladu 
s právem EU.

Pozměňovací návrh 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže do uplynutí lhůty pro smírčí 
jednání nedosáhnou dotčené příslušné 
orgány dohody, může orgán ESMA 
přijmout rozhodnutí, v němž po nich bude 
požadovat přijetí konkrétních opatření 
nebo zdržení se určitého jednání s cílem 
urovnat celou záležitost v souladu 
s právem Společenství. 

3. Jestliže do uplynutí lhůty pro smírčí 
jednání nedosáhnou dotčené příslušné 
orgány dohody, může orgán ESMA 
přijmout rozhodnutí, v němž po nich bude 
požadovat přijetí konkrétních opatření 
nebo zdržení se určitého jednání s cílem 
urovnat celou záležitost, aby byl zajištěn 
soulad s právem Evropské unie. 



PE439.919v01-00 38/88 AM\809369CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 3 
mají přednost před veškerými předchozími 
rozhodnutími přijatými vnitrostátními 
orgány dohledu v téže záležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
orgánu ESMA, a tedy nezajistí, aby 
účastník finančního trhu plnil požadavky, 
které se na něj přímo vztahují podle 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2, může orgán ESMA přijmout 
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle práva Společenství, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání. 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 370
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA přispívá k podpoře 
účinného a jednotného fungování kolegií 
orgánů dohledu a prosazuje jednotnost 
uplatňování právních předpisů 
Společenství mezi nimi.

1. Systém kolegií orgánů dohledu může 
být použit u klíčových účastníků 
finančního trhu za podmínek určených 
právem Unie. Je-li to vhodné, orgán
ESMA přispívá k podpoře účinného a 
jednotného fungování kolegií orgánů 
dohledu a řídí jednotnost uplatňování 
právních předpisů Unie mezi nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA přispívá k podpoře 
účinného a jednotného fungování kolegií 
orgánů dohledu a prosazuje jednotnost 
uplatňování právních předpisů 
Společenství mezi nimi.

1. Orgán ESMA přispívá k podpoře a
sledování účinného, efektivního a 
jednotného fungování kolegií orgánů 
dohledu uvedených ve směrnicích 
2006/49/ES a 2009/111/ES a prosazuje 
jednotnost uplatňování právních předpisů 
Unie mezi nimi.

Or. en

Odůvodnění

Mandát orgánu ESMA je určen k prosazování konzistentnosti a konvergence postupů dohledu 
v rámci kolegií orgánů dohledu i provozního fungování kolegií orgánů dohledu po celé EU s 
cílem zajistit rovné podmínky pro přeshraniční finanční instituce. Jeho funkcí je rovněž 
sledovat fungování kolegií s cílem identifikovat rozpory. Proto je třeba vyjasnit, že, kde je to 
náležité, orgán ESMA má vydávat technické normy, pokyny a doporučení jako nástroje k 
výkonu svého mandátu.
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Pozměňovací návrh 372
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vydává pokyny a 
doporučení přijatá podle článků 7 a 8, 
která harmonizují fungování a postupy 
dohledu přijímané kolegii orgánů 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Mandát orgánu ESMA je určen k prosazování konzistentnosti a konvergence postupů dohledu 
v rámci kolegií orgánů dohledu i provozního fungování kolegií orgánů dohledu po celé EU s 
cílem zajistit rovné podmínky pro přeshraniční finanční instituce. Jeho funkcí je rovněž 
sledovat fungování kolegií s cílem identifikovat rozpory. Proto je třeba vyjasnit, že, kde je to 
náležité, orgán ESMA má vydávat technické normy, pokyny a doporučení jako nástroje k 
výkonu svého mandátu. 

Pozměňovací návrh 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA se dle vlastního uvážení 
účastní jako pozorovatel kolegií orgánů 
dohledu. Pro účely této účasti se považuje 
za „příslušný orgán“ ve smyslu příslušných 
právních předpisů a na vlastní žádost 
obdrží všechny související informace, které 
jsou k dispozici jakémukoliv členu kolegia. 

2. Orgán ESMA se dle vlastního uvážení 
ohledně vhodnosti pro evropské zájmy
účastní jako pozorovatel kolegií orgánů
dohledu. Pro účely této účasti se považuje 
za „příslušný orgán“ ve smyslu příslušných 
právních předpisů a na vlastní žádost 
obdrží všechny související informace, které 
jsou k dispozici jakémukoliv členu kolegia. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA se dle vlastního uvážení 
účastní jako pozorovatel kolegií orgánů 
dohledu. Pro účely této účasti se považuje 
za „příslušný orgán“ ve smyslu příslušných 
právních předpisů a na vlastní žádost
obdrží všechny související informace, které 
jsou k dispozici jakémukoliv členu kolegia. 

2. Orgán ESMA se dle vlastního uvážení 
účastní jako pozorovatel kolegií orgánů 
dohledu. Pro účely této účasti se považuje 
za „příslušný orgán“ ve smyslu příslušných 
právních předpisů a obdrží všechny 
související informace, které jsou k 
dispozici jakémukoliv členu kolegia. 

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Právně závazná role zprostředkovatele 
by měla umožnit orgánu ESMA řešit 
neshody mezi vnitrostátními orgány 
dohledu podle postupu uvedeného v 
článku 11. Orgán ESMA by měl být 
zmocněn k přijímání rozhodnutí o 
dohledu, která se aplikují přímo na 
dotčenou instituci, pokud nelze mezi 
orgány dohledu přeshraniční instituce 
dosáhnout dohody. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 376
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Právně závazná role zprostředkovatele 
by měla umožnit novým orgánům řešit 
neshody mezi vnitrostátními orgány 
dohledu podle postupu uvedeného v 
článku 11.

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl být schopen řešit (pokračující) neshody mezi dvěma orgány dohledu 
podle postupu uvedeného v článku 11.

Pozměňovací návrh 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA může vydávat technické 
normy, pokyny a doporučení přijatá na 
základě článků 7 a 8 s cílem harmonizovat 
fungování dohledu a osvědčené postupy 
přijímané kolegii orgánů dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Vývoj orgánů ESMA 

Orgán ESMA se rozvíjí v souladu 
s osvědčenými postupy uznávanými na 
evropské a mezinárodní úrovni. Jedním 
z takových přístupů by mohlo být 
vytvoření nové úrovně přímého dohledu 
orgánu pro pojišťovnictví. Ve snaze 
zabránit mezinárodním poruchám 
a posílit evropský systém finančního 
dohledu by mělo být zavedení přímého 
dohledu pečlivě posouzeno a zváženo, aby 
se vytvořila přidaná hodnota pro dohled 
nad velkými finančními institucemi, 
z nichž mnohé mají globální povahu 
a vyvíjejí činnost v Unii. Platí to zejména 
pro velké finanční instituce provozující 
velkoobchodní bankovnictví nebo jiné 
činnosti, jež by mohly představovat 
systémové riziko pro vnitřní trh, a pro 
systémové finanční instituce na 
mezinárodní úrovni. Tato otázka bude 
předmětem dalšího posouzení v rámci 
první revize tohoto nařízení podle článku 
66, která by měla být provedena nejpozději 
tři roky od jeho vstupu v platnost. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Article 12a
Orgán ESMA se rozvíjí v souladu 
s osvědčenými postupy uznávanými na 
evropské a mezinárodní úrovni. Jedním z 
takových přístupů by mohlo být ustavení 
nové úrovně přímého dohledu orgánu 
ESMA. Ve snaze zabránit mezinárodním 
poruchám a posílit evropský systém 
finančního dohledu by mělo být zavedení 
přímého dohledu pečlivě posouzeno 
a zváženo, aby se vytvořila přidaná 
hodnota pro dohled nad velkými 
finančními institucemi, z nichž mnohé 
mají globální povahu a vyvíjejí činnost 
v Unii. Platí to zejména pro přeshraniční 
banky provozující velkoobchodní 
bankovnictví nebo jiné činnosti, jež by 
mohly představovat systémové riziko pro 
vnitřní trh, a pro další systémové finanční 
instituce na mezinárodní úrovni. Tato 
otázka bude předmětem dalšího posouzení 
v rámci první revize tohoto nařízení podle 
článku 66, která by měla být provedena 
nejpozději tři roky od jeho vstupu 
v platnost. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba analýzy a hodnocení nového evropského dohledu, zejména ve vztahu k přeshraničním 
finančním institucím, které by mohly představovat systémové riziko pro vnitřní trh. Analýza by 
měla být provedena nejpozději za tři roky.
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Pozměňovací návrh 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Dohled nad finančními institucemi 

s celoevropským rozměrem
Vnitrostátní orgány provádějí 
obezřetnostní dohled nad finančními 
institucemi s celoevropským rozměrem.
Orgán ve spolupráci s Evropským 
výborem pro systémová rizika a 
příslušnými orgány vypracuje informační 
vzor pro významné instituce s cílem 
zajistit zdravé řízení jejich systematických 
rizik.
Za účelem ochrany evropských vkladatelů 
zajistí orgán ESMA lepší koordinaci mezi 
systémy pojištění vkladů, které fungují v 
celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány dohledu mohou na 
základě dvojstranné dohody delegovat 
úkoly a povinnosti na jiné příslušné orgány 
dohledu. 

1. Členské státy mohou povolit příslušným 
orgánům delegovat úkoly a povinnosti na 
jiné příslušné orgány, na základě 
dvojstranné dohody, za podmínek 
stanovených v tomto článku. Členské státy 
mohou stanovit konkrétní podmínky, které 
musí být splněny před tím, než jejich 
příslušné orgány uzavřou takové smlouvy, 
a omezit rozsah pověření na rozsah 
nezbytný pro účinný dohled nad 
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přeshraničními finančními institucemi a 
skupinami.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány dohledu mohou na 
základě dvojstranné dohody delegovat 
úkoly a povinnosti na jiné příslušné orgány 
dohledu. 

1. Příslušné orgány dohledu mohou na 
základě vzájemných smluv delegovat 
úkoly a povinnosti na jiné příslušné orgány 
dohledu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA podporuje delegování 
úkolů a povinností mezi příslušnými 
orgány tak, že označí úkoly a povinnosti, 
které mohou být delegovány nebo 
prováděny společně, a prosazuje osvědčené 
postupy. 

2. Orgán ESMA podporuje delegování 
úkolů a povinností mezi příslušnými 
orgány tak, že označí úkoly a povinnosti, 
které mohou být delegovány nebo 
prováděny společně, a prosazuje osvědčené 
postupy a připravuje vhodné 
mnohostranné rámce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 384
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA podporuje delegování 
úkolů a povinností mezi příslušnými 
orgány tak, že označí úkoly a povinnosti, 
které mohou být delegovány nebo 
prováděny společně, a prosazuje osvědčené 
postupy. 

2. Orgán ESMA povzbuzuje a podporuje 
delegování úkolů a povinností mezi 
příslušnými orgány tak, že označí úkoly a 
povinnosti, které mohou být delegovány 
nebo prováděny společně, a prosazuje 
osvědčené postupy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Delegace odpovědnosti vede k přesunu 
kompetencí stanovených v právních 
předpisech uvedených v čl. 1 odst. 2.
Postup, prosazování a administrativní a 
právní posouzení ve vztahu k delegované 
odpovědnosti se řídí zákonem
delegovaného orgánu.

Or. en

Odůvodnění

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
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of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Pozměňovací návrh 386
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA vhodným způsobem zveřejní 
dohodu o delegování uzavřenou mezi 
příslušnými orgány, aby o ní byly řádně 
informovány všechny dotčené strany. 

Orgán ESMA vhodným způsobem zveřejní 
dohodu o delegování uzavřenou mezi 
příslušnými orgány, aby o ní byly řádně 
informovány všechny dotčené strany. Tyto 
dohody uvedou odpovídající odpovědnost 
příslušných zúčastněných orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Orgán ESMA může zadat úkoly a 
povinnosti obezřetnostního dohledu nad 
finančními institucemi s celoevropským 
rozměrem, jak jsou uvedeny v článku 12a, 
příslušným orgánům v členských státech. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písmeno b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) podporuje vývoj osvědčených postupů 
včetně efektivního a konstruktivního 
dialogu mezi vnitrostátními orgány a 
příslušnými zainteresovanými stranami 
včetně spotřebitelů a odborů zastupujících 
zaměstnance v odvětví coby tvůrce 
společné kultury dohledu;

Or. en

Odůvodnění

Orgány dohledu na vnitrostátní úrovni mohou mít velký prospěch ze zapojení relevantních 
zúčastněných stran, jako jsou zaměstnanci a spotřebitelé, do své práce. Zaměstnanci pracující 
v těchto odvětvích mohou poskytnout důležité informace o skutečných obchodních praktikách 
společností – o struktuře odměňování, pobídkových systémech, dovednostech, pracovních 
podmínkách – a o dopadu těchto praktik na rizikový profil společnosti.

Pozměňovací návrh 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod b b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) zajistit, aby orgány zohledňovaly
informace od zaměstnanců ohledně
podnikatelských postupů společností ve 
vztahu ke struktuře odměňování, 
pobídkám, dovednostem a pracovním 
podmínkám;

Or. en

Odůvodnění

Orgány dohledu na vnitrostátní úrovni mohou mít velký prospěch ze zapojení relevantních 
zúčastněných stran, jako jsou zaměstnanci a spotřebitelé, do své práce. Zaměstnanci pracující 



PE439.919v01-00 50/88 AM\809369CS.doc

CS

v těchto odvětvích mohou poskytnout důležité informace o skutečných obchodních praktikách 
společností – o struktuře odměňování, pobídkových systémech, dovednostech, pracovních 
podmínkách – a o dopadu těchto praktik na rizikový profil společnosti.

Pozměňovací návrh 390
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písmeno c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) přispívá k vypracování kvalitních a 
jednotných norem pro dohled, včetně 
norem pro předkládání zpráv;

(c) přispívá radou příslušným evropským a 
mezinárodním orgánům tak, aby pomáhal 
podporovat vypracování kvalitních a 
jednotných norem pro dohled, včetně 
norem pro předkládání zpráv a účetních 
standardů;

Or. en

Odůvodnění

Evropské orgány dohledu by měly poskytovat tvůrcům evropských a mezinárodních standardů 
poradenství tam, kde je nutná harmonizace mezinárodních standardů, ale neměly by se přímo 
účastnit vypracovávání nových standardů, pokud je tento úkol již zadán evropskému nebo 
mezinárodnímu orgánu.

Pozměňovací návrh 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písmeno c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) přispívá k vypracování kvalitních a 
jednotných norem pro dohled, včetně 
norem pro předkládání zpráv;

(c) přispívá k vypracování kvalitních a 
jednotných norem pro dohled, včetně 
norem pro předkládání zpráv a účetních 
standardů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písmeno c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) přispívá k vypracování kvalitních a 
jednotných norem pro dohled, včetně 
norem pro předkládání zpráv;

(c) přispívá k vypracování kvalitních a 
jednotných norem pro dohled, včetně 
norem pro předkládání zpráv a účetních 
standardů;

Or. en

Odůvodnění

Orgány dohledu na vnitrostátní úrovni mohou mít velký prospěch ze zapojení relevantních 
zúčastněných stran, jako jsou zaměstnanci a spotřebitelé, do své práce. Zaměstnanci pracující 
v těchto odvětvích mohou poskytnout důležité informace o skutečných obchodních praktikách 
společností – o struktuře odměňování, pobídkových systémech, dovednostech, pracovních 
podmínkách – a o dopadu těchto praktik na rizikový profil společnosti.

Pozměňovací návrh 393
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 – písmeno d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) přezkoumává uplatňování příslušných 
technických norem přijatých Komisí a 
pokynů a doporučení vydaných orgánem 
ESMA a v případě potřeby navrhuje 
změny;

(d) přezkoumává uplatňování příslušných 
norem přijatých nebo schválených Komisí 
a pokynů a doporučení vydaných orgánem 
ESMA a v případě potřeby navrhuje 
změny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 394
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA pravidelně provádí 
srovnávací hodnocení některých nebo 
všech činností příslušných orgánů, aby 
ještě více posílil jednotnost výsledků 
dohledu. K tomuto účelu vypracuje 
metody, které mu umožní objektivní 
posouzení a srovnávání jednotlivých 
hodnocených orgánů.

1. Orgán ESMA pravidelně sestavuje a 
provádí srovnávací hodnocení některých 
nebo všech činností příslušných orgánů, 
aby ještě více posílil jednotnost výsledků 
dohledu. K tomuto účelu vypracuje 
metody, které mu umožní objektivní 
posouzení a srovnávání jednotlivých 
hodnocených orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písmeno a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) přiměřenosti institucionálního
uspořádání, financování a odborných 
znalostí zaměstnanců příslušného orgánu, 
s důrazem na efektivní uplatňování 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2 
a na schopnost odezvy na vývoj na trhu;

(a) přiměřenosti zdrojů a správního 
uspořádání příslušného orgánu, s důrazem 
na efektivní uplatňování standardů a 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2 
a na schopnost odezvy na vývoj na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písmeno b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) úrovně sbližování dosažené při (b) úrovně sbližování dosažené při 
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uplatňování práva Společenství a při 
výkonu dohledu, včetně technických
norem, pokynů a doporučení přijatých 
podle článků 7 a 8, a rozsahu, ve kterém 
výkon dohledu splňuje cíle stanovené 
právem Společenství;

uplatňování práva Evropské unie a při 
výkonu dohledu, včetně regulačních 
norem a standardů dohledu, pokynů a 
doporučení přijatých podle článků 7 a 8, a 
rozsahu, ve kterém výkon dohledu splňuje 
cíle stanovené právem Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě srovnávacího hodnocení 
může orgán ESMA vydávat dotčeným 
příslušným orgánům doporučení.

3. Na základě srovnávacího hodnocení 
může orgán ESMA vydávat dotčeným 
příslušným orgánům doporučení nebo 
přijímat jiná vhodná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě srovnávacího hodnocení 
může orgán ESMA vydávat dotčeným 
příslušným orgánům doporučení.

3. Na základě srovnávacího hodnocení 
může orgán ESMA vydávat dotčeným 
příslušným orgánům pokyny a doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Evropské orgány dohledu by se neměly zabývat pouze konkrétními doporučeními, nýbrž by 
měly vydávat i obecnější pokyny pro podporu harmonizovaných postupů. Toto by však mělo 
zůstat na dobrovolném základě vzhledem k  právním překážkám prosazování harmonizace 
nad rámec stanovený článkem 7. 
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Pozměňovací návrh 399
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán ESMA zpřístupní veřejnosti 
výsledky srovnávacího hodnocení a 
osvědčené postupy, které lze v těchto 
vzájemných hodnoceních určit.

Or. en

Odůvodnění

S cílem podpořit transparentnost by měly být zveřejněny výsledky srovnávacího hodnocení a 
osvědčené postupy, které lze v těchto vlastních hodnoceních určit.

Pozměňovací návrh 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA podporuje koordinovanou 
reakci Společenství, mimo jiné tak, že:

Orgán ESMA podporuje koordinovanou 
reakci Unie, mimo jiné tak, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písmeno 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) přijímá veškerá vhodná opatření v 
situaci finanční nestability a krize s cílem 
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dosáhnout společné reakce příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu tak rychle 
a automaticky, jak je to možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písmeno 4 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) přijímá veškerá vhodná opatření v 
situaci finanční nestability a krize s cílem 
zajistit koordinaci opatření přijímaných
příslušnými vnitrostátními orgány 
dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písmeno 4 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4 a) zajišťuje koordinaci opatření 
přijímaných příslušnými vnitrostátními 
orgány dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve spolupráci s ESRB orgán ESMA 
v rámci celého Společenství zejména 
iniciuje a koordinuje posuzování odolnosti 
klíčových účastníků finančního trhu vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji. K tomuto 
účelu vyvine následující metodiky a 
přístupy, které budou následně používat 
příslušné orgány:

Ve spolupráci s ESRB orgán ESMA 
v rámci celé Unie zejména iniciuje a 
koordinuje posuzování odolnosti klíčových 
účastníků finančního trhu vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji a hrozeb 
vyplývajících z charakteristik finančních 
produktů a jejich distribučních procesů.
K tomuto účelu vyvine následující 
metodiky a přístupy, které budou následně 
používat příslušné orgány:

Or. en

Odůvodnění

The Amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Pozměňovací návrh 405
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve spolupráci s ESRB orgán ESMA 
v rámci celého Společenství zejména 
iniciuje a koordinuje posuzování odolnosti 
klíčových účastníků finančního trhu vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji. K tomuto 
účelu vyvine následující metodiky a 
přístupy, které budou následně používat 

Orgán ESMA zahrne do své analýzy 
ekonomický rozbor trhů pojištění a 
zaměstnaneckých penzí, a dopad, který na 
ně může mít možný vývoj trhu. Ve 
spolupráci s ESRB orgán ESMA v rámci 
celé Unie zejména iniciuje a koordinuje 
posuzování odolnosti klíčových účastníků 
finančního trhu vůči nepříznivému tržnímu 
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příslušné orgány: vývoji. K tomuto účelu vyvine následující 
metodiky a přístupy, které budou následně 
používat příslušné orgány:

Or. en

Odůvodnění

Využití ekonomického rozboru umožní evropskému regulačnímu orgánu přijímat 
informovanější rozhodnutí ohledně dopadu jeho aktivit na širší trh a ohledně dopadu událostí 
na širším trhu na jeho aktivity. To je v souladu s osvědčenými postupy na úrovni členských 
států.

Pozměňovací návrh 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – písmeno a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) společné metodiky pro posuzování 
vlivu vlastností produktu a distribučních 
procesů na finanční pozici instituce a 
ochranu zákazníka;

Or. en

Odůvodnění

The Amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Pozměňovací návrh 407
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán ESMA zajistí odpovídající 
pokrytí meziodvětvového vývoje, rizik a 
zranitelných míst úzkou spoluprací s 
Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a 
Evropským orgánem pro bankovnictví.

3. Orgán ESMA zajistí odpovídající 
pokrytí meziodvětvového vývoje, rizik a 
zranitelných míst úzkou spoluprací s 
Evropským orgánem dohledu
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a Evropským orgánem dohledu 
(bankovnictví) prostřednictvím 
Evropského orgánu dohledu (smíšený 
poradní výbor).

Or. en

Odůvodnění

Je důležité stanovit, že smíšený výbor hraje v koordinaci uvnitř evropských orgánů dohledu 
klíčovou roli. 

Pozměňovací návrh 408
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. -1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA zastupuje Evropskou unii 
ve všech mezinárodních fórech týkajících 
se regulace a dohledu nad institucemi 
spadajícími do působnosti právních 
předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2. 
Příslušné vnitrostátní orgány mohou i 
nadále do těchto fór přispívat v souvislosti 
s vnitrostátními záležitostmi a otázkami, 
jež se vztahují k jejich vlastním funkcím a 
kompetencím podle práva Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byly dotčeny pravomoci orgánů 
Společenství, může orgán ESMA 
navazovat kontakty s orgány dohledu ze 
třetích zemí. Může uzavírat administrativní 
dohody s mezinárodními organizacemi i se 
správními orgány třetích zemí.

Orgán ESMA navazuje kontakty s orgány 
dohledu ze třetích zemí. Může uzavírat 
administrativní dohody s mezinárodními 
organizacemi i se správními orgány třetích 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA přispívá k zastupování 
Evropské unie ve všech mezinárodních 
fórech týkajících se regulace a dohledu 
nad institucemi spadajícími do působnosti 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijímá v souladu s články 7a až 
7d akty v přenesené pravomoci za účelem 
posouzení rovnocennosti, jak je uvedeno 
v druhém odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA ve své výroční zprávě uvede 
administrativní opatření a rozhodnutí o 
rovnocennosti, jichž bylo dosaženo s 
mezinárodními organizacemi či třetími 
zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž to ovlivní práva vnitrostátních 
orgánů dohledu, orgán ESMA se může 
účastnit všech mezinárodních fór 
týkajících se regulace a dohledu nad 
institucemi spadajícími do působnosti 
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právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o obezřetnostní posuzování 
fúzí a nabývání účastí ve smyslu směrnice 
2007/44/ES, může orgán ESMA z vlastní 
iniciativy nebo na žádost příslušných 
orgánů vydat a zveřejnit stanovisko k 
obezřetnostnímu posouzení, které vykoná 
jakýkoliv orgán členského státu. Použije se 
článek 20. 

2. Pokud jde o obezřetnostní posuzování 
fúzí a nabývání účastí ve smyslu směrnice 
2007/44/ES, může orgán ESMA z vlastní 
iniciativy nebo na žádost příslušných 
orgánů sledovat posuzování a poskytovat 
vedení s ohledem na racionalizaci, 
zajišťovat rovné podmínky a vydat a 
zveřejnit stanovisko k obezřetnostnímu 
posouzení, které vykoná jakýkoliv orgán 
členského státu. Použije se článek 20. 

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány a jiné orgány veřejné 
správy členských států poskytnou orgánu 
ESMA na jeho žádost veškeré informace 
nezbytné pro plnění jeho povinností 
stanovených tímto nařízením.

1. Příslušné orgány a jiné orgány veřejné 
správy členských států poskytnou orgánu 
ESMA na jeho žádost veškeré informace 
nezbytné pro plnění jeho povinností 
stanovených tímto nařízením, za 
předpokladu, že má adresát legální 
přístup k příslušným údajům a pod 
podmínkou, že žádost o informace je 
přiměřená povaze příslušné povinnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 416
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány a jiné orgány veřejné 
správy členských států poskytnou orgánu 
ESMA na jeho žádost veškeré informace 
nezbytné pro plnění jeho povinností 
stanovených tímto nařízením.

1. Příslušné orgány členských států 
poskytnou orgánu ESMA na jeho žádost 
veškeré informace nezbytné pro plnění 
jeho povinností stanovených tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA může také požádat o 
předkládání informací v pravidelném 
intervalu.

Orgán ESMA může také požádat o 
předkládání informací v pravidelném 
intervalu, pokud příslušný orgán takové 
informace má. Jestliže příslušné orgány 
tyto informace neshromažďují, musí 
orgán ESMA zajistit takový požadavek 
tím, že upraví příslušné požadavky na 
podávání zpráv podle technických norem 
v článku 7.

Or. en
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Pozměňovací návrh 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA může také požádat o 
předkládání informací v pravidelném 
intervalu.

Orgán ESMA může také požádat o 
předkládání informací v pravidelném 
intervalu. Tyto žádosti využívají společné 
formáty podávání zpráv, které se případně 
jednotně vyplní.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže informace nejsou k dispozici 
nebo je příslušné orgány a jiné orgány 
veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může orgán ESMA 
předložit žádost s odůvodněním přímo 
příslušným účastníkům finančního trhu a 
jiným stranám. O této žádosti informuje 
dotčené příslušné orgány.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže informace nejsou k dispozici 2. Jestliže informace nejsou k dispozici 
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nebo je příslušné orgány a jiné orgány 
veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může orgán ESMA 
předložit žádost s odůvodněním přímo
příslušným účastníkům finančního trhu a 
jiným stranám. O této žádosti informuje 
dotčené příslušné orgány.

nebo je příslušné orgány a jiné orgány 
veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může orgán ESMA 
předložit žádost s odůvodněním přímo 
příslušným účastníkům finančního trhu a 
jiným stranám pod podmínkou, že náklady 
orgánu ESMA na poskytnutí takových 
informací  jsou přiměřené povaze těchto 
informací. O této žádosti informuje 
dotčené příslušné orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost orgánu ESMA jsou příslušné 
orgány a jiné orgány veřejné správy 
členských států orgánu ESMA při 
shromažďování těchto informací 
nápomocny.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na žádost vnitrostátního orgánu 
dohledu členského státu poskytne orgán 
ESMA jakékoli informace, které jsou 
nutné pro to, aby mohl vnitrostátní orgán 
plnit své povinnosti, pod podmínkou, že 
daný vnitrostátní orgán zavedl přiměřená 
opatření ohledně zachování mlčenlivosti.



AM\809369CS.doc 65/88 PE439.919v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Tok informací mezi vnitrostátním orgánem a evropskými orgány dohledu by měl být 
obousměrný a vnitrostátní orgán by měl mít možnost vyžadovat informace od evropských 
orgánů dohledu.

Pozměňovací návrh 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na žádost vnitrostátního orgánu 
dohledu členského státu poskytne orgán 
ESMA jakékoli informace, které jsou 
nutné pro to, aby mohl vnitrostátní orgán 
plnit své povinnosti, pod podmínkou, že 
daný vnitrostátní orgán zavedl přiměřená 
opatření ohledně zachování mlčenlivosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 Orgán ESMA úzce spolupracuje 
s ESRB. Pravidelně ESRB předkládá 
aktualizované informace nutné pro plnění 
jeho úkolů. Jakékoli údaje nutné pro plnění 
těchto úkolů, které nejsou poskytovány 
v souhrnné nebo obecné podobě, 
neprodleně poskytne ESRB na jeho 
odůvodněnou žádost, jak je stanoveno 
v článku [15] nařízení (ES) č. …/… 

2 Orgán ESMA úzce spolupracuje 
s ESRB. Pravidelně ESRB předkládá 
aktualizované informace nutné pro plnění 
jeho úkolů. Jakékoli údaje nutné pro plnění 
těchto úkolů, které nejsou poskytovány 
v souhrnné nebo obecné podobě, 
neprodleně poskytne ESRB na jeho 
odůvodněnou žádost, jak je stanoveno 
v článku [15] nařízení (EU) č. …/… 
[ESRB]. Orgán ESMA vypracuje 
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[ESRB]. odpovídající protokol pro poskytování 
důvěrných informací týkajících se 
jednotlivých finančních institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 Orgán ESMA úzce spolupracuje s ESRB. 
Pravidelně ESRB předkládá aktualizované 
informace nutné pro plnění jeho úkolů. 
Jakékoli údaje nutné pro plnění těchto 
úkolů, které nejsou poskytovány 
v souhrnné nebo obecné podobě, 
neprodleně poskytne ESRB na jeho 
odůvodněnou žádost, jak je stanoveno 
v článku [15] nařízení (ES) č. …/… 
[ESRB].

2 Orgán ESMA úzce spolupracuje s ESRB. 
Pravidelně ESRB předkládá aktualizované 
informace nutné pro plnění jeho úkolů. 
Jakékoli údaje nutné pro plnění těchto 
úkolů, které nejsou poskytovány 
v souhrnné nebo obecné podobě, 
neprodleně poskytne ESRB na jeho 
odůvodněnou žádost, jak je stanoveno 
v článku [15] nařízení (EU) č. …/… 
[ESRB]. Orgán ESMA vypracuje 
odpovídající protokol pro poskytování 
důvěrných informací týkajících se 
jednotlivých finančních institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu ESMA se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů.

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu ESMA se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů. Se skupinou zúčastněných 
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stran se konzultují všechna relevantní 
rozhodnutí orgánu. Je-li v naléhavém 
případě okamžitá konzultace nemožná, 
musí být skupina zúčastněných stran o 
rozhodnutí informována co nejrychleji.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu ESMA se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů.

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu ESMA se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů. Se skupinou zúčastněných 
stran se konzultují všechna důležitá 
rozhodnutí a opatření orgánu ESMA a 
zejména všechna rozhodnutí předložená 
radě orgánů dohledu orgánu ESMA nebo 
rozhodnutí přijatá radou orgánů dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Článek 22 nespecifikuje konzultační roli skupiny zúčastněných stran. Je nutné zabránit 
současným postupům konzultačního panelu účastníků trhu Evropského výboru regulátorů 
trhů, s nímž nejsou všechna klíčová rozhodnutí výboru řádně konzultována.

Pozměňovací návrh 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 

1. Pro usnadnění konzultací se 
zúčastněnými stranami v oblastech 
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orgánu ESMA se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů.

souvisejících s úkoly orgánu ESMA se 
zřídí skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Společenství, jejich 
zaměstnance, jakož i spotřebitele, investory 
a uživatele finančních služeb.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří zastupují účastníky finančního trhu 
EU, jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele, investory a uživatele 
finančních služeb. Skupina zúčastněných 
stran v oblasti cenných papírů a trhů
sestává alespoň z 10 zástupců spotřebitelů 
a uživatelů, jako jsou investoři, z 5 
zástupců zaměstnanců, 5 nezávislých 
špičkových akademiků a maximálně 10 
zástupců organizací institucí, nad nimiž je 
dohled vykonáván.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Společenství, jejich
zaměstnance, jakož i spotřebitele, 
investory a uživatele finančních služeb.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů. 
Maximálně 15 členů jsou zástupci 
účastníků finančního trhu. Nejméně pět 
členů představují zástupci SME,
zaměstnanci (jako odbory) a spotřebitelé, 
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investoři a uživatelé finančních služeb.
Nejméně pět členů jsou nezávislí špičkoví 
vědci.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné zajistit, aby byli zástupci odvětví přiměřeně zastoupeni s ohledem na složitou a pro 
odvětví specifickou povahu určitých rad, které se od skupiny zúčastněných stran očekávají. Na 
odvětví by však neměla připadnout více než polovina členů, a měli by být přítomni rovněž 
vědci, kteří zajistí další nezávislý odborný vhled.

Pozměňovací návrh 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Společenství, jejich 
zaměstnance, jakož i spotřebitele, investory 
a uživatele finančních služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v oblasti cenných papírů a trhů sestává ze 
30 členů, kteří zastupují účastníky 
finančního trhu EU, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele, investory a uživatele 
finančních služeb. Žádná zúčastněná 
strana nesmí mít celkovou většinu. Každá 
podskupina zúčastněných stran musí 
sestávat ze stejného počtu zástupců. 
Minimálně pět míst ve skupině 
zúčastněných stran je vyhrazeno 
zástupcům spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „rovnoměrně zastupují“ není jasný. Zastoupení zúčastněných stran v rámci skupiny 
zúčastněných stran by nemělo opakovat situaci z většiny minulých i současných skupin 
zúčastněných stran a expertních skupin ES, kde zastoupení odvětví výrazně převyšuje 
zastoupení ostatních zúčastněných stran. Proto musí každá podskupina zúčastněných stran 
sestávat ze stejného počtu zástupců. Musí být zajištěny neustálé konzultace se skupinou 
zúčastněných stran, což by dvě schůze za rok zcela jistě neumožnily. 
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Pozměňovací návrh 432
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Společenství, jejich 
zaměstnance, jakož i spotřebitele, 
investory a uživatele finančních služeb.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Unie a uživatele finančních 
služeb. Nejméně 5 členů musí být 
nezávislí špičkoví vědci.

Or. en

Odůvodnění

Skupina má pomáhat příslušnému orgánu tím, že bude poskytovat technické rady a zastupovat 
všechny zúčastněné strany. Jelikož uživateli finančních služeb jsou jak spotřebitelé, tak 
investoři, není třeba tyto skupiny výslovně uvádět. Zaměstnance opatření související s 
dohledem neovlivňují. 

Pozměňovací návrh 433
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Společenství, jejich 
zaměstnance, jakož i spotřebitele, 
investory a uživatele finančních služeb.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Unie a uživatele finančních 
služeb. Nejméně 5 členů musí být 
nezávislí špičkoví vědci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Společenství, jejich 
zaměstnance, jakož i spotřebitele, investory 
a uživatele finančních služeb.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu EU, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele, investory a uživatele 
finančních služeb. Žádná zúčastněná 
strana nesmí mít ve skupině silnější pozici 
než jiná strana.

Or. en

Odůvodnění

Řádné a spravedlivé fungování skupiny zúčastněných stran musí být zajištěno ve všech 
ohledech. Výraz „rovnoměrně zastupují” je třeba vyjasnit. Musí být zajištěny neustálé 
konzultace se skupinou zúčastněných stran, což by dvě schůze za rok zcela jistě neumožnily. 

Pozměňovací návrh 435
Thijs Berman

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Společenství, jejich 
zaměstnance, jakož i spotřebitele, 
investory a uživatele finančních služeb.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu EU, zástupce odborů,
jakož i zástupce spotřebitelských 
organizací, investory a uživatele 
finančních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Odbory a spotřebitelské organizace organizují zástupce zaměstnanců a spotřebitelů. Pro své
důkladné znalosti týkající se opatření napříč odvětvími mají nejlepší postavení k tomu, aby 
chránily zájmy zaměstnanců a spotřebitelů ve skupině zainteresovaných stran. 
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Pozměňovací návrh 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Společenství, jejich 
zaměstnance, jakož i spotřebitele, investory 
a uživatele finančních služeb.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů sestává ze 30 členů, 
kteří rovnoměrně zastupují účastníky 
finančního trhu Unie, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele, investory a uživatele 
finančních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina může založit pracovní skupiny k 
technickým otázkám, do nichž mohou být 
jmenováni další odborníci, aby byla k 
dispozici nezbytná technická odbornost.

Or. en



AM\809369CS.doc 73/88 PE439.919v01-00

CS

Pozměňovací návrh 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejméně pět členů musí být nezávislí 
špičkoví vědci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Počet členů zastupujících odborné
účastníky trhu včetně jejich zaměstnanců 
nesmí přesáhnout 15. Nejméně 5 z nich 
musí být zástupci zaměstnanců. 

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů zasedá alespoň 
dvakrát ročně.

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů zasedá alespoň 
čtyřikrát ročně.

Or. en
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Odůvodnění

Výraz „rovnoměrně zastupují“ není jasný. Zastoupení zúčastněných stran v rámci skupiny 
zúčastněných stran by nemělo opakovat situaci z většiny minulých i současných skupin 
zúčastněných stran a expertních skupin ES, kde zastoupení oboru výrazně převyšuje 
zastoupení ostatních zúčastněných stran. Proto musí každá podskupina zúčastněných stran 
sestávat ze stejného počtu zástupců. Musí být zajištěny neustálé konzultace se skupinou 
zúčastněných stran, což by dvě schůze za rok zcela jistě neumožnily.

Pozměňovací návrh 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů zasedá alespoň 
dvakrát ročně.

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů zasedá alespoň 
čtyřikrát ročně.

Or. en

Odůvodnění

Řádné a spravedlivé fungování skupiny zúčastněných stran musí být zajištěno ve všech 
ohledech. Výraz „rovnoměrně zastupují” je třeba vyjasnit. Musí být zajištěny neustálé 
konzultace se skupinou zúčastněných stran, což by dvě schůze za rok zcela jistě neumožnily. 

Pozměňovací návrh 442
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů zasedá alespoň 
dvakrát ročně.

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů zasedá alespoň 
čtyřikrát ročně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů zasedá alespoň
dvakrát ročně.

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů zasedá jednou za 
čtvrtletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členy skupiny zúčastněných stran 
v oblasti cenných papírů a trhů jmenuje 
rada orgánů dohledu orgánu ESMA na 
návrh příslušných zúčastněných stran.

3. Členy skupiny zúčastněných stran 
v oblasti cenných papírů a trhů jmenuje 
rada orgánů dohledu orgánu ESMA na 
návrh příslušných zúčastněných stran. 
Zúčastněné strany se efektivně účastní 
výběru svých zástupců.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zajištěno, že skupina zúčastněných stran bude fungovat takovým způsobem, aby 
všechny zúčastněné strany měly v praxi stejné podmínky a možnost přispívat ke společné 
práci. To znamená, že zástupci zúčastněných stran se nemusí spoléhat na zdroje organizací, 
které zastupují, jelikož to by s sebou neslo značnou nerovnováhu ohledně množství a kvality 
práce, kterou mohou různí zástupci skutečně vykonat. Týká se zástupců zaměstnanců v 
odvětví, spotřebitelů, malých a středních podniků a dalších.
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Pozměňovací návrh 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při svém rozhodování zajistí rada orgánů 
dohledu v největším možném rozsahu 
odpovídající geografickou rovnováhu a 
zastoupení zúčastněných stran z celého 
Společenství.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při svém rozhodování zajistí rada orgánů 
dohledu v největším možném rozsahu 
odpovídající geografickou rovnováhu a 
zastoupení zúčastněných stran z celého
Společenství.

Při svém rozhodování zajistí rada orgánů 
dohledu, aby všichni členové, kteří 
nezastupují odborné účastníky trhu nebo 
jejich zaměstnance, zveřejnili jakýkoli 
případný střet zájmů. Rovněž zajistí 
v největším možném rozsahu odpovídající 
geografickou rovnováhu a zastoupení 
zúčastněných stran z celé Unie.

Or. en
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Odůvodnění

Musí být zajištěno, že skupina zúčastněných stran bude fungovat takovým způsobem, aby 
všechny zúčastněné strany měly v praxi stejné podmínky a možnost přispívat ke společné 
práci. To znamená, že zástupci zúčastněných stran se nemusí spoléhat na zdroje organizací, 
které zastupují, jelikož to by s sebou neslo značnou nerovnováhu ohledně množství a kvality 
práce, kterou mohou různí zástupci skutečně vykonat. Týká se zástupců zaměstnanců v 
odvětví, spotřebitelů, malých a středních podniků a dalších. 

Přístup k informacím má zásadní význam. 

Pozměňovací návrh 447
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při svém rozhodování zajistí rada orgánů 
dohledu v největším možném rozsahu 
odpovídající geografickou rovnováhu a 
zastoupení zúčastněných stran z celého
Společenství.

Při svém rozhodování zajistí rada orgánů 
dohledu v největším možném rozsahu 
odpovídající geografickou a genderovou
rovnováhu a zastoupení zúčastněných stran 
z celé Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA zajistí pro skupinu 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů potřebnou podporu 
sekretariátu.

Orgán ESMA zajistí pro skupinu 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů potřebnou podporu 
sekretariátu a přiměřenou náhradu 
cestovních nákladů a diet, stejně jako 
příspěvek na účast na činnostech pro ty 
členy, jimž by nepřítomnost takové 
náhrady znemožňovala účast. Evropský 
rozpočet by měl rovněž poskytnout řádné 
financování odborného centra, kde 
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mohou odborníci z oboru regulace 
finančních služeb a dohledu nad nimi 
poskytovat technické poradenství 
výhradně organizacím nakupujících 
investorů, malých a středních podniků a 
spotřebitelů tak, aby byl zdůrazněn jejich 
příspěvek poradním skupinám 
zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA zajistí pro skupinu 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů potřebnou podporu 
sekretariátu.

Orgán ESMA zajistí pro skupinu 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů přístup ke všem informacím 
a potřebnou podporu sekretariátu. 
Neprofesní členové budou za svou práci 
řádně odměněni. 

Or. en

Odůvodnění

Musí být zajištěno, že skupina zúčastněných stran bude fungovat takovým způsobem, aby 
všechny zúčastněné strany měly v praxi stejné podmínky a možnost přispívat ke společné 
práci. To znamená, že zástupci zúčastněných stran se nemusí spoléhat na zdroje organizací, 
které zastupují, jelikož to by s sebou neslo značnou nerovnováhu ohledně množství a kvality 
práce, kterou mohou různí zástupci skutečně vykonat. Týká se zástupců zaměstnanců v 
odvětví, spotřebitelů, malých a středních podniků a dalších. 

Přístup k informacím má zásadní význam.
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Pozměňovací návrh 450
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členům skupiny zúčastněných stran
v oblasti cenných papírů a trhů, kteří 
zastupují neziskové organizace, je třeba 
alokovat rozpočet. Tento rozpočet musí 
odsouhlasit skupina orgánů dohledu, 
rozpočet musí dostatečně krýt náklady 
související s organizací přípravných 
schůzek a účastí na nich, a zadávání 
externího výzkumu a stanovisek. 

Or. en

Odůvodnění

Musí být zajištěno, že skupina zúčastněných stran bude fungovat takovým způsobem, aby 
všechny zúčastněné strany měly v praxi stejné podmínky a možnost přispívat ke společné 
práci. To znamená, že zástupci zúčastněných stran se nemusí spoléhat na zdroje organizací, 
které zastupují, jelikož to by s sebou neslo značnou nerovnováhu ohledně množství a kvality 
práce, kterou mohou různí zástupci skutečně vykonat. Týká se zástupců zaměstnanců v 
odvětví, spotřebitelů, malých a středních podniků a dalších.

Pozměňovací návrh 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro členy skupiny zúčastněných stran,
kteří zastupují neziskové organizace, je 
třeba zajistit odpovídající finanční 
náhrady.

Or. en
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Pozměňovací návrh 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro členy skupiny zúčastněných stran, 
kteří zastupují neziskové organizace, je 
třeba zajistit odpovídající finanční 
náhrady.

Or. en

Odůvodnění

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

It must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others. 

Pozměňovací návrh 453
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Funkční období členů skupiny 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů trvá dva a půl roku a po jeho 
uplynutí proběhne nové výběrové řízení.

4. Funkční období členů skupiny 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů trvá pět let a po jeho uplynutí 
proběhne nové výběrové řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 454
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové mohou ve funkci působit dvě po 
sobě jdoucí období. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předsedu jmenují členové. 

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění nezávislosti skupiny zúčastněných stran orgánu ESMA na vedení orgánu 
ESMA musí předsedu jmenovat sami členové skupiny, nikoli vedení orgánu ESMA. 

Pozměňovací návrh 456
Thijs Berman

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgán ESMA poskytne skupině 
zúčastněných stran veškeré nezbytné 
informace pro plnění konzultačních úkolů 
skupiny.

Or. en
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Odůvodnění

Skupina zúčastněných stran je, co se týče informací, zcela závislá na orgánu ESMA. Pokud 
orgán ESMA žádá konzultace, měl by zajišťovat skupině zúčastněných stran i přístup k 
relevantním informacím.

Pozměňovací návrh 457
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu 
ESMA podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu 
ESMA včetně úkolů souvisejících 
s dosahováním společných stanovisek 
s evropským orgánem dohledu 
(bankovnictví) a evropským orgánem 
dohledu (pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění) podle článku 42, se 
zvláštním důrazem na úkoly uvedené v 
článcích 7 a 8.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zúčastněných stran by rovněž měla mít možnost podle potřeby přispívat k 
rozhodování v souvislosti s finančními konglomeráty, kdy konglomerát podniká 
v bankovnictví, a s jakýmikoli dalšími úkoly evropského orgánu dohledu, ačkoli jejím hlavním 
zaměřením by měly i nadále být články 7 a 8. 

Pozměňovací návrh 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů může předkládat

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů předkládá
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stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu 
ESMA podle článků 7 a 8.

stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách. Jakýkoli střet zájmů členů 
skupiny zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů musí být zveřejněn 
při každé příležitosti, kdy skupina 
zúčastněných stran vydává stanoviska a 
rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu 
ESMA podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu 
ESMA podle článků 7 až 19.

Or. en

Odůvodnění

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.
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Pozměňovací návrh 460
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu 
ESMA podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu 
ESMA podle článků 7 až 19.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zajištěno, že skupina zúčastněných stran bude řádně konzultována v souvislosti se 
všemi otázkami, které jsou pro zúčastněné strany relevantní. Se skupinou zúčastněných stran 
pro bankovnictví je třeba konzultovat v souvislosti s širším okruhem úkolů z článku 7 až 
článku 19.

Bude-li agendu určovat orgán ESMA, bude skupina zúčastněných stran pravděpodobně 
zavalena zprávami, které nejsou relevantní.

Na základě složení členů budou mít skupiny zúčastněných stran různé zájmy a názory. 
Spotřebitelům a dalším uživatelům by mělo být umožněno sdělovat své názory, které nebudou 
nutně představovat názor většiny ve skupině zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 461
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu 
ESMA podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu ESMA ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu 
ESMA podle článků 7 a 8, 9 a 10.

Or. en
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Pozměňovací návrh 462
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů rozhoduje o 
otázkách relevantních pro konzultace a 
má možnost ovlivnit agendu zasedání. 
Všichni zástupci skupiny mají příležitost 
předkládat informace. Konečné 
rozhodnutí o navrhovaných bodech 
agendy přijímá skupina zúčastněných 
stran v oblasti cenných papírů a trhů a 
každá podskupina zúčastněných stran má 
právo zařadit svůj návrh bodu do 
programu. Každá podskupina 
zúčastněných stran může předkládat 
orgánu ESMA svá stanoviska a rady, 
které nepředstavují názor většiny ve 
skupině zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

Na základě složení členů budou mít skupiny zúčastněných stran různé zájmy a názory. 
Spotřebitelům a dalším uživatelům by mělo být umožněno sdělovat své názory, které nebudou 
nutně představovat názor většiny ve skupině zúčastněných stran. Nezajištění tohoto práva pro 
zúčastněné strany představuje riziko ochromení práce skupiny.

Pozměňovací návrh 463
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů rozhoduje o 
otázkách relevantních pro konzultace a 
má možnost ovlivnit agendu zasedání. 
Všichni zástupci skupiny mají příležitost 
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předkládat informace. Konečné 
rozhodnutí o navrhovaných bodech 
agendy přijímá skupina zúčastněných 
stran v oblasti cenných papírů a trhů a 
každá podskupina zúčastněných stran má 
právo zařadit svůj návrh bodu do 
programu.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zajištěno, že skupina zúčastněných stran bude řádně konzultována v souvislosti se 
všemi otázkami, které jsou pro zúčastněné strany relevantní. Se skupinou zúčastněných stran 
pro bankovnictví je třeba konzultovat v souvislosti s širším okruhem úkolů z článku 7 až 
článku 19. 

Bude-li agendu určovat orgán ESMA, bude skupina zúčastněných stran pravděpodobně 
zavalena zprávami, které nejsou relevantní.

Na základě složení členů budou mít skupiny zúčastněných stran různé zájmy a názory. 
Spotřebitelům a dalším uživatelům by mělo být umožněno sdělovat své názory, které nebudou 
nutně představovat názor většiny ve skupině zúčastněných stran. 

Pozměňovací návrh 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů rozhoduje o 
otázkách relevantních pro konzultace i o 
agendě zasedání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 465
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá podskupina zúčastněných stran 
může předkládat orgánu ESMA svá 
stanoviska a rady, které nepředstavují 
názor většiny ve skupině zúčastněných 
stran.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zajištěno, že skupina zúčastněných stran bude řádně konzultována v souvislosti se 
všemi otázkami, které jsou pro zúčastněné strany relevantní. Se skupinou zúčastněných stran 
pro bankovnictví je třeba konzultovat v souvislosti s širším okruhem úkolů z článku 7 až 
článku 19. 

Bude-li agendu určovat orgán ESMA, bude skupina zúčastněných stran pravděpodobně 
zavalena zprávami, které nejsou relevantní.

Na základě složení členů budou mít skupiny zúčastněných stran různé zájmy a názory. 
Spotřebitelům a dalším uživatelům by mělo být umožněno sdělovat své názory, které nebudou 
nutně představovat názor většiny ve skupině zúčastněných stran. 

Pozměňovací návrh 466
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů přijme svůj jednací 
řád.

6. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů přijme svůj jednací 
řád na základě dohody dvoutřetinové 
většiny členů.

Or. en
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Odůvodnění

S ohledem na pravděpodobnost významných rozdílů v názorech v rámci skupiny zúčastněných 
stran je důležité stanovit pevný jednací řád hned na začátku. Toho je nejlépe dosaženo, je-li 
tento řád přijat nejméně dvěma třetinami členů. Zabrání se tím rovněž tomu, aby jedna 
skupina zúčastněných stran ovládla rozhodování.

Pozměňovací návrh 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů přijme svůj jednací 
řád.

6. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů přijme svůj jednací 
řád a určí předsedu z řad svých členů.

Or. en


