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Pozměňovací návrh 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) usnadňuje výměnu informací mezi 
vnitrostátními orgány dohledu;

(1) usnadňuje výměnu informací mezi 
vnitrostátními orgány dohledu a dbá při 
tom na důvěrnost informací, 

Or. de

 Odůvodnění

Musí být zajištěno, že při nejrůznějších situacích, kdy jsou vyměňovány informace, zůstane 
vždy zaručena jejich důvěrnost. Je to nezbytně nutné, aby se zamezilo chybným reakcím trhů 
a aby byly chráněny dotčené podniky. 

Pozměňovací návrh 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) určuje rozsah a ověřuje spolehlivost 
informací, které by měly být poskytnuty 
všem dotčeným vnitrostátním orgánům 
dohledu,

(2) určuje rozsah a ověřuje spolehlivost 
informací, které by měly být poskytnuty 
všem dotčeným vnitrostátním orgánům 
dohledu, a dbá při tom na důvěrnost 
informací,

Or. de

 Odůvodnění

Musí být zajištěno, že při nejrůznějších situacích, kdy jsou vyměňovány informace, zůstane 
vždy zaručena jejich důvěrnost. Je to nezbytně nutné, aby se zamezilo chybným reakcím trhů 
a aby byly chráněny dotčené podniky. 



PE439.927v01-00 4/104 AM\809582CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 386
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3a) přijímá veškerá vhodná opatření v 
situacích finanční nestability a krize s 
cílem dosáhnout společné reakce ze strany 
příslušných vnitrostátních orgánů 
dohledu a to co nejrychleji a automaticky;

Or. en

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

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4a) přijímá veškerá vhodná opatření v 
situacích finanční nestability a krize s 
cílem podpořit koordinaci opatření 
přijatých dotyčnými příslušnými 
vnitrostátními orgány dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4b) vystupuje jako ústřední příjemce 
zpráv v oblasti regulace u institucí 
působících ve více než jednom členském 
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státě. Jakmile orgán pro pojišťovnictví 
obdrží příslušnou zprávu, sdílí informace 
s příslušnými vnitrostátními orgány.

Or. en

Odůvodnění

V řadě případů evropský orgán pro bankovnictví stanoví technické normy na uplatňování 
kapitálových a dalších předpisů (viz souhrnná směrnice). S cílem zajistit, aby všechny 
regulační orgány používaly stejný soubor faktů a v zájmu lepší koordinace v době krize, by se 
měl evropský orgán pro bankovnictví stát ústředním příjemcem zpráv v oblasti regulace, čímž 
by se změnil současný stav, kdy dochází ke zdvojování při předkládání zpráv na úrovni 
členských států. 

Pozměňovací návrh 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ve spolupráci s ESRB orgán pro 
pojišťovnictví v rámci celého Společenství 
zejména iniciuje a koordinuje posuzování 
odolnosti finančních institucí vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji. K tomuto 
účelu vyvine následující metodiky a 
přístupy, které budou následně používat 
vnitrostátní orgány dohledu:

Ve spolupráci s ESRB orgán pro 
pojišťovnictví v rámci celého Společenství 
zejména iniciuje a koordinuje posuzování 
odolnosti finančních institucí vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji a hrozbám 
plynoucím z charakteristik finančních 
produktů a distribučních procesů.
K tomuto účelu vyvine následující 
metodiky a přístupy, které budou následně 
používat vnitrostátní orgány dohledu:

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 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 – bod a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) společné metodologie pro hodnocení 
účinků charakteristik produktů a 
distribučních procesů na finanční 
postavení institucí a na ochranu 
spotřebitele;

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

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Orgán pro pojišťovnictví zajistí 
odpovídající pokrytí meziodvětvového 
vývoje, rizik a zranitelných míst úzkou 
spoluprací s Evropským orgánem pro
bankovnictví a Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy.

3. Orgán pro pojišťovnictví zajistí 
odpovídající pokrytí meziodvětvového 
vývoje, rizik a zranitelných míst úzkou 
spoluprací s Evropským orgánem dohledu 
(bankovnictví), Evropským orgánem
dohledu (cenné papíry a trhy)
a Evropským orgánem dohledu (Smíšený 
výbor).
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Or. en

Pozměňovací návrh 392
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán pro pojišťovnictví zastupuje 
Evropskou unii na 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 přispívat k fórům, jež se vážou 
k vnitrostátním otázkám a oblastem 
souvisejícím s jejich vlastní funkcí a 
pravomocemi v rámci právních předpisů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž jsou dotčena práva vnitrostátního 
orgánu dohledu, orgán pro pojišťovnictví 
se může účastnit na 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 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán pro pojišťovnictví se podílí na 
zastupování Evropské unie na všech 
mezinárodních fórech týkajících se 
regulace a dohledu nad institucemi 
spadajícími do působnosti právních 
předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán pro pojišťovnictví napomáhá při 
přípravě rozhodnutí o rovnocennosti 
týkajících se režimů dohledu ve třetích 
zemích v souladu s právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2.

Orgán pro pojišťovnictví napomáhá při 
přípravě rozhodnutí o rovnocennosti 
týkajících se režimů dohledu ve třetích 
zemích v souladu s právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2. Komise přijme 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s články 7a až 7d, jejichž účelem je 
hodnocení rovnocennosti podle tohoto 
článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 7a až 7d, 
jejichž účelem je hodnocení 
rovnocennosti podle odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
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 pro pojišťovnictví 
z vlastní iniciativy nebo na žádost 
vnitrostátních orgánů dohledu 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 pro pojišťovnictví 
z vlastní iniciativy nebo na žádost 
vnitrostátních orgánů dohledu sledovat 
posuzování a vypracovat pokyny s cílem 
jeho zjednodušení a vytvoření rovných 
podmínek a může vydat a zveřejnit 
stanovisko k obezřetnostnímu posouzení, 
které vykoná jakýkoliv orgán členského 
státu. Použije se článek 20. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Na základě ustanovení společných 
pokynů může orgán pro pojišťovnictví 
provést změny v postupu posuzování podle 
směrnice 2007/44/ES. Jakmile orgán pro 
pojišťovnictví obdrží oznámení, 
koordinuje svůj postup s příslušnými 
vnitrostátními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Pozměňovací návrh 399
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Vnitrostátní orgány dohledu členských 
států poskytnou orgánu pro pojišťovnictví 
na jeho žádost veškeré informace nezbytné 
pro plnění jeho povinností stanovených 
tímto nařízením.

Or. en



AM\809582CS.doc 11/104 PE439.927v01-00

CS

Pozměňovací návrh 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán pro pojišťovnictví může také 
požádat o předkládání informací 
v pravidelném intervalu.

Orgán pro pojišťovnictví může také 
požádat o předkládání informací 
v pravidelném intervalu. Pro tyto žádosti se 
použijí společné formáty výkaznictví, které 
jsou v případě potřeby plněny na 
konsolidované bázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže informace nejsou k dispozici 
nebo je vnitrostátní orgány dohledu a jiné 
orgány veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může orgán pro 
pojišťovnictví předložit žádost 
s odůvodněním přímo příslušným 
finančním institucím a jiným stranám. O 
této žádosti informuje dotčené vnitrostátní 
orgány dohledu.

vypouští se 

Na žádost orgánu pro pojišťovnictví jsou 
vnitrostátní orgány dohledu a jiné orgány 
veřejné správy členských států orgánu pro 
pojišťovnictví při shromažďování těchto 
informací nápomocny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 402
Carl Haglund

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže informace nejsou k dispozici 
nebo je vnitrostátní orgány dohledu a jiné 
orgány veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může orgán pro 
pojišťovnictví předložit žádost 
s odůvodněním přímo příslušným 
finančním institucím a jiným stranám. O 
této žádosti informuje dotčené vnitrostátní 
orgány dohledu.

vypouští se 

Na žádost orgánu pro pojišťovnictví jsou 
vnitrostátní orgány dohledu a jiné orgány 
veřejné správy členských států orgánu pro 
pojišťovnictví při shromažďování těchto 
informací nápomocny.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku tohoto ustanovení by došlo ke zdvojení povinností výkaznictví pro finanční 
instituce a možnému střetu v otázce loajality dotčených institucí. Kontaktními místy musí být 
vnitrostátní orgány dohledu. Různé vrstvy výkaznictví nejsou přínosné, a proto by nová 
soustava systému dohledu měla využívat stávajících struktur výkaznictví. 

Pozměňovací návrh 403
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže informace nejsou k dispozici 
nebo je vnitrostátní orgány dohledu a jiné 
orgány veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může orgán pro 
pojišťovnictví předložit žádost 
s odůvodněním přímo příslušným 

vypouští se 
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finančním institucím a jiným stranám. O 
této žádosti informuje dotčené vnitrostátní 
orgány dohledu.
Na žádost orgánu pro pojišťovnictví jsou 
vnitrostátní orgány dohledu a jiné orgány 
veřejné správy členských států orgánu pro 
pojišťovnictví při shromažďování těchto 
informací nápomocny.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku tohoto ustanovení by došlo ke zdvojení povinností výkaznictví pro finanční 
instituce a možnému střetu v otázce loajality dotčených institucí. Kontaktními místy musí být 
vnitrostátní orgány dohledu. Různé vrstvy výkaznictví nejsou přínosné, a proto by nová 
soustava systému dohledu měla využívat stávajících struktur výkaznictví.

Pozměňovací návrh 404
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže informace nejsou k dispozici 
nebo je vnitrostátní orgány dohledu a jiné 
orgány veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může orgán pro 
pojišťovnictví předložit žádost 
s odůvodněním přímo příslušným 
finančním institucím a jiným stranám. O 
této žádosti informuje dotčené vnitrostátní 
orgány dohledu.

2. Jestliže informace nejsou k dispozici 
nebo je vnitrostátní orgány dohledu a jiné 
orgány veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může orgán pro 
pojišťovnictví předložit žádost 
s odůvodněním přímo příslušným 
finančním institucím a jiným stranám za 
předpokladu, že náklady spojené 
s poskytnutím informací orgánu pro 
pojišťovnictví jsou přiměřené povaze 
těchto informací. O této žádosti informuje 
dotčené vnitrostátní orgány dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže informace nejsou k dispozici 
nebo je vnitrostátní orgány dohledu a jiné 
orgány veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může orgán pro 
pojišťovnictví předložit žádost 
s odůvodněním přímo příslušným 
finančním institucím a jiným stranám. O 
této žádosti informuje dotčené vnitrostátní 
orgány dohledu.

2. Jestliže informace nejsou k dispozici, 
může orgán pro pojišťovnictví předložit 
žádost s odůvodněním přímo příslušným 
finančním institucím a jiným stranám. O 
této žádosti informuje dotčené vnitrostátní 
orgány dohledu.

Or. it

 Odůvodnění

Co nejvíce by měly být využívány již existující struktury podávání zpráv. Je důležité 
maximálně se vyvarovat novým úrovním a žádostem o informace v zájmu zamezení zdvojování 
práce a zbytečných nákladů.

Pozměňovací návrh 406
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Orgán pro pojišťovnictví poskytne na 
žádost vnitrostátních orgánů dohledu 
členských států jakékoli informace, které 
danému vnitrostátnímu orgánu umožní 
vykonávat jeho povinnosti, a to za 
předpokladu, že daný vnitrostátní orgán 
přijal náležitá opatření pro zachování 
důvěrnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Orgán pro pojišťovnictví poskytne na 
žádost vnitrostátních orgánů dohledu 
některého členského státu jakékoli 
informace, které danému vnitrostátnímu 
orgánu umožní vykonávat jeho 
povinnosti, a to za předpokladu, že daný 
vnitrostátní orgán přijal náležitá opatření 
pro zachování důvěrnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Při plnění svých úkolů stanovených 
tímto nařízením orgán pro pojišťovnictví 
v nejvyšší možné míře přihlíží k varováním 
a doporučením ESRB.

6. Při plnění svých úkolů stanovených 
tímto nařízením orgán pro pojišťovnictví 
přihlíží k varováním a doporučením ESRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 22 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Skupina zúčastněných stran v oblasti Skupiny zúčastněných stran v oblasti 
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pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění

pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

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

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu pro pojišťovnictví se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu pro pojišťovnictví se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění. Orgán pro pojišťovnictví by měl 
konzultovat veškerá příslušná rozhodnutí 
a opatření se skupinou zúčastněných 
stran. Pokud v některém případě není 
konzultace možná z důvodu naléhavosti, 
musí být skupina zúčastněných stran co 
nejdříve informována.

Or. en
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Pozměňovací návrh 411
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu pro pojišťovnictví se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti pojištění,
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

1. Orgán pro pojišťovnictví zřídí dvě 
skupiny zúčastněných stran, kterými 
budou skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění a zajištění a skupina 
zúčastněných stran v oblasti 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, dále 
jen skupiny zúčastněných stran, pro účely 
konzultací se zúčastněnými stranami 
v oblastech souvisejících s úkoly orgánu 
pro pojišťovnictví.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Pozměňovací návrh 412
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu pro pojišťovnictví se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti pojištění,
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu pro pojišťovnictví se zřídí skupina 
zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a skupina zúčastněných stran 
v oblasti zaměstnaneckého penzijního 
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pojištění.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zohlednění zásadních rozdílů mezi pojišťovnami a penzijními fondy by se měla 
rozdělit skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění do dvou skupin: i) skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a ii) skupina zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, 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 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru 
pojišťovny a zajišťovny Společenství a 
fondy zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele a uživatele služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru 
pojišťovny a zajišťovny Unie a fondy 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
jejich zaměstnance, jakož i spotřebitele a 
uživatele služeb pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Nejméně 5 těchto členů jsou nezávislí 
špičkoví vědečtí pracovníci.
Počet členů zastupujících účastníky trhu 
včetně jejich zaměstnanců nesmí překročit 
15. Nejméně 5 z nich musí být zástupci 
zaměstnanců.

Or. en
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Pozměňovací návrh 414
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru 
pojišťovny a zajišťovny Společenství a 
fondy zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele a uživatele služeb pojištění,
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění a zajištění je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru 
pojišťovny a zajišťovny Evropské unie 
jakož i spotřebitele a uživatele služeb 
pojištění a zajištění. Skupina 
zúčastněných stran v oblasti 
zaměstnaneckých penzijních fondů je 
složena z 30 členů zastupujících ve 
vyváženém poměru instituce 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 
Evropské unie, jejich členy, příjemce i 
podniky, které je podporují. 

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.The reference here  is made to 
occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group.The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.
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Pozměňovací návrh 415
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů
zastupujících ve vyváženém poměru 
pojišťovny a zajišťovny Společenství a 
fondy zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele a uživatele služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

2. Skupiny zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů se každá skládají z 30 
členů. Skupina zúčastněných stran v 
oblasti pojištění a zajištění zastupuje ve 
vyváženém poměru pojišťovny a 
zajišťovny Společenství a fondy 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
jejich zaměstnance, jakož i spotřebitele a 
uživatele pojištění. Skupina zúčastněných 
stran v oblasti zaměstnaneckých 
penzijních fondů zastupuje ve vyváženém 
poměru instituce zaměstnaneckého 
penzijního pojištění Evropské unie, jejich 
členy, příjemce, jakož i spotřebitele a 
uživatele služeb zaměstnaneckého 
penzijního pojištění. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zohlednění zásadních rozdílů mezi pojišťovnami a penzijními fondy by se měla 
rozdělit skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění do dvou skupin: i) skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a ii) skupina zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 416
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů. 
Nejméně 15 z těchto členů tvoří zástupci 
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pojišťovny a zajišťovny Společenství a 
fondy zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a jejich zaměstnance, jakož i
spotřebitele a uživatele služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

pojišťoven, zajišťoven a zprostředkovatelé 
pojištění a fondů zaměstnaneckého 
penzijního pojištění. Nejméně pět členů 
jsou zástupci nakupujících institucí, 
zaměstnanců (např. odbory) a spotřebitelů 
a uživatelů služeb pojištění, zajištění a 
zaměstnaneckého penzijního pojištění. 
Nejméně pět členů tvoří nezávislí špičkoví 
akademičtí pracovníci.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby ve skupině byli dostatečně zastoupeni i zástupci průmyslového odvětví 
s ohledem na složitost a specifičnost poradenství, které by skupina zúčastněných stran měla 
poskytovat. Zástupci průmyslového odvětví by však neměli tvořit více než polovinu členů, 
přičemž část členů by měli tvořit akademičtí pracovníci, kteří mohou poskytnout dodatečné a 
nezaujaté odborné poradenství. 

Pozměňovací návrh 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru 
pojišťovny a zajišťovny Společenství a 
fondy zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele a uživatele služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru 
pojišťovny a zajišťovny Unie a fondy 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
jejich zaměstnance, jakož i spotřebitele,
uživatele služeb pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
představitele MSP. Nejméně 5 těchto 
členů jsou nezávislí špičkoví vědečtí 
pracovníci. Počet členů zastupujících 
účastníky trhu nesmí překročit 10. 
Minimálně 10 členů je voleno 
organizacemi MSP.

Or. en
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Pozměňovací návrh 418
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru
pojišťovny a zajišťovny Společenství a 
fondy zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele a uživatele služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících pojišťovny a zajišťovny EU a 
fondy zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele a uživatele služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění. Skupinu zúčastněných stran v 
oblasti pojištění, zajištění a 
zaměstnaneckých penzijních fondů tvoří 
nejméně 10 zástupců spotřebitelů a 
uživatelů, jako například správců 
penzijních fondů, 5 zástupců 
zaměstnanců, 5 nezávislých špičkových 
akademických pracovníků a nejvíce 10 
zástupců organizací, které jsou 
předmětem dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru 
pojišťovny a zajišťovny Společenství a 
fondy zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a jejich zaměstnance, jakož i 

2. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů je složena z 30 členů 
zastupujících ve vyváženém poměru 
pojišťovny a zajišťovny EU a fondy 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
odbory a sociální organizace, stejně jako 
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spotřebitele a uživatele služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

spotřebitele a uživatele služeb pojištění. 
Žádná ze zúčastněných stran ve skupině 
nesmí mít silnější postavení než kterákoli 
jiná. Nejméně pět členů tvoří nezávislí 
špičkoví akademičtí pracovníci.

Or. en

Odůvodnění

Řádné a spravedlivé fungování skupiny zúčastněných stran je třeba zajistit za všech okolností. 
Formulaci „vyvážený poměr“ je třeba vyjasnit. Je třeba zajistit průběžné konzultace se 
skupinou zúčastněných stran, což by zasedání pouze dvakrát ročně jistě neumožňovala. 

Pozměňovací návrh 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů zasedá alespoň dvakrát
ročně.

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů zasedá alespoň čtyřikrát
ročně.

Or. en

Odůvodnění

Řádné a spravedlivé fungování skupiny zúčastněných stran je třeba zajistit za všech okolností. 
Formulaci „vyvážený poměr“ je třeba vyjasnit. Je třeba zajistit průběžné konzultace se 
skupinou zúčastněných stran, což by zasedání pouze dvakrát ročně jistě neumožňovala. 

Pozměňovací návrh 421
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 

Skupiny zúčastněných stran zasedají
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penzijních fondů zasedá alespoň dvakrát 
ročně.

alespoň dvakrát ročně. 

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Pozměňovací návrh 422
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů zasedá alespoň dvakrát
ročně.

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů zasedá alespoň čtyřikrát
ročně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 423
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členy skupiny zúčastněných stran 
v oblasti pojištění, zajištění a 
zaměstnaneckých penzijních fondů
jmenuje rada orgánů dohledu orgánu pro 
pojišťovnictví na návrh příslušných 
zúčastněných stran.

3. Členy skupiny zúčastněných stran 
v oblasti pojištění a zajištění a skupiny 
zúčastněných stran v oblasti 
zaměstnaneckých penzijních fondů
jmenuje rada orgánů dohledu orgánu pro 
pojišťovnictví na návrh příslušných 
zúčastněných stran. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zohlednění zásadních rozdílů mezi pojišťovnami a penzijními fondy by se měla 
rozdělit skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění do dvou skupin: i) skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a ii) skupina zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 424
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členy skupiny zúčastněných stran
v oblasti pojištění, zajištění a 
zaměstnaneckých penzijních fondů
jmenuje rada orgánů dohledu orgánu pro 
pojišťovnictví na návrh příslušných 
zúčastněných stran.

3. Členy skupin zúčastněných stran
jmenuje rada orgánů dohledu orgánu pro 
pojišťovnictví na návrh příslušných 
zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
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CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Pozměňovací návrh 425
Sharon Bowles

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 rovnováhu a 
zastoupení zúčastněných stran z celé 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Pozměňovací návrh 426
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 

Při svém rozhodování zajistí rada orgánů 
dohledu v největším možném rozsahu 
odpovídající geografickou rovnováhu a 
rovné zastoupení mužů a žen i 
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Společenství. zúčastněných stran z celé Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán pro pojišťovnictví zajistí pro 
skupinu zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů potřebnou podporu 
sekretariátu.

Orgán pro pojišťovnictví zajistí pro 
skupinu zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů potřebnou podporu 
sekretariátu a odpovídající úhradu 
cestovních výloh a diet stejně jako 
příspěvků za podíl na činnostech pro 
členy, kteří by se na této činnosti nemohli 
podílet, pokud by neobdrželi náhradu. 
Evropský rozpočet by měl rovněž 
poskytovat řádné financování 
specializovaným střediskům, kde by mohli 
odborníci v oblasti regulace a dohledu 
nad finančními službami poskytovat 
technické poradenství výhradně 
nakupujícím investorům, malým a 
středním podnikům a spotřebitelským 
organizacím, a podpořit tak jejich přínos 
v poradních skupinách zúčastněných 
stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán pro pojišťovnictví zajistí pro Orgán pro pojišťovnictví zajistí pro 
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skupinu zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů potřebnou podporu 
sekretariátu.

skupinu zúčastněných stran v oblasti 
pojištění a zajištění a pro skupinu 
zúčastněných stran v oblasti 
zaměstnaneckých penzijních fondů
potřebnou podporu sekretariátu. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zohlednění zásadních rozdílů mezi pojišťovnami a penzijními fondy by se měla 
rozdělit skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění do dvou skupin: i) skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a ii) skupina zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán pro pojišťovnictví zajistí pro 
skupinu zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů potřebnou podporu 
sekretariátu.

Orgán pro pojišťovnictví zajistí pro 
skupinu zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů potřebnou podporu 
sekretariátu. Pro členy skupiny 
zúčastněných stran zastupující neziskové 
organizace se zavede odpovídající 
finanční náhrada.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán pro pojišťovnictví zajistí pro 
skupinu zúčastněných stran v oblasti 

Orgán pro pojišťovnictví zajistí pro 
skupiny zúčastněných stran potřebnou 
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pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů potřebnou podporu 
sekretariátu.

podporu sekretariátu.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Pozměňovací návrh 431
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Pro členy skupiny zúčastněných stran 
v oblasti pojištění, zajištění a 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 
zastupující neziskové organizace se zřídí 
rozpočet. Tento rozpočet schvaluje rada 
orgánů dohledu a musí být dostatečný na 
pokrytí výdajů souvisejících s pořádáním 
přípravných zasedání a účasti na nich a 
pro zadávání externích výzkumů a 
vypracování externích stanovisek. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit takové fungování skupiny zúčastněných stran, které poskytne zúčastněným 
stranám ve skupině v praxi stejné podmínky a stejné možnosti podílet se na její činnosti. To 
znamená, že zástupci zúčastněných stran nebudou závislí na prostředcích organizace, kterou 
zastupují, protože to by znamenalo značnou nerovnováhu v množství i kvalitě práce, kterou 
jednotliví zástupci odvedou. Jedná se o zástupce zaměstnanců odvětví, spotřebitelů, malých a 
středních podniků a další. 
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Pozměňovací návrh 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Pro členy skupiny zúčastněných stran 
zastupující neziskové organizace se zavede 
odpovídající finanční náhrada.

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 433
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Funkční období členů skupiny 
zúčastněných stran v oblasti pojištění,
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů trvá dva a půl roku a po jeho 
uplynutí proběhne nové výběrové řízení.

4. Funkční období členů skupiny 
zúčastněných stran v oblasti pojištění a
zajištění a skupiny zúčastněných stran v 
oblasti zaměstnaneckých penzijních fondů 
trvá dva a půl roku a po jeho uplynutí 
proběhne nové výběrové řízení.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zohlednění zásadních rozdílů mezi pojišťovnami a penzijními fondy by se měla 
rozdělit skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
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penzijního pojištění do dvou skupin: i) skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a ii) skupina zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 434
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Funkční období členů skupiny 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů trvá dva a půl roku a po jeho 
uplynutí proběhne nové výběrové řízení.

4. Funkční období členů skupin trvá dva a 
půl roku a po jeho uplynutí proběhne nové 
výběrové řízení.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Pozměňovací návrh 435
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Funkční období členů skupiny 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů trvá dva a půl roku a po jeho 
uplynutí proběhne nové výběrové řízení.

4. Funkční období členů skupiny 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů trvá pět let a po jeho uplynutí 
proběhne nové výběrové řízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 436
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členové mohou ve funkci působit dvě po 
sobě jdoucí funkční období. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Thijs Berman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4a. Pro účely plnění poradního úkolu 
skupiny zúčastněných stran musí orgán 
pro pojišťovnictví poskytnout skupině 
zúčastněných stran veškeré potřebné 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zúčastněných stran je v otázce informací zcela závislá na orgánu pro pojišťovnictví. 
Jestliže orgán pro pojišťovnictví žádá o konzultaci, měl by rovněž skupině zúčastněných stran 
umožnit přístup k příslušným informacím. 
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Pozměňovací návrh 438
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví, a to i při přijetí společného 
stanoviska s evropským orgánem dohledu 
(bankovnictví) a evropským orgánem 
dohledu (cenné papíry a trhy) podle 
článku 42 se zvláštním důrazem na úkoly 
uvedené v článcích 7 a 8.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zúčastněných stran by měla mít rovněž možnost se přiměřeně podílet na rozhodování 
v souvislosti s finančními konsorcii, pokud tato konsorcia působí v oblasti pojišťovnictví a 
zaměstnaneckých penzijních fondů.

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

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat
stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro
pojišťovnictví podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů předkládá stanoviska a 
radí orgánu pro pojišťovnictví ve všech 
otázkách. Vždy, když skupina 
zúčastněných stran vydává stanoviska 
nebo poskytuje rady, je třeba zveřejnit 
veškeré střety zájmů členů skupiny
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
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zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění a zajištění a skupina 
zúčastněných stran zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví podle článků 7 a 8.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zohledněním zásadních rozdílů mezi pojišťovnami a penzijními fondy by se měla 
rozdělit skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění do dvou skupin: i) skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a ii) skupina zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 441
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 

5. Skupiny zúčastněných stran mohou 
předkládat stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví.
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pojišťovnictví podle článků 7 a 8.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Pozměňovací návrh 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat
stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů předkládá stanoviska a 
radí orgánu pro pojišťovnictví ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví se zvláštním důrazem na 
úkoly stanovené v článcích 7 a 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat 

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat 
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stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví podle článků 7 a 8.

stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví podle článků 7 a 8, 9 a 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů může předkládat 
stanoviska a radit orgánu pro 
pojišťovnictví ve všech otázkách 
souvisejících s úkoly orgánu pro 
pojišťovnictví 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 445
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5a. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů rozhoduje o otázkách 
souvisejících s předmětem konzultací a 
má rovněž možnost ovlivňovat program 
jednání zasedání. Zástupci všech skupin 
by měli mít možnost navrhnout své 
příspěvky. Závěrečné rozhodnutí o bodech 
na programu jednání má skupina 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů, přičemž každá podskupina 
zúčastněných stran má možnost 
navrhnout na program jednání své body. 
Každá podskupina by měla mít možnost 
předložit vlastní stanovisko a poskytnout 
rady orgánu pro pojišťovnictví, které 
nemusí nutně představovat stanovisko 
většiny členů skupiny zúčastněných stran. 

Or. en

Odůvodnění

Skupiny zúčastněných stran mají rozdílné zájmy a stanoviska. Spotřebitelé a další by měli mít 
možnost vyjádřit své stanovisko, které nemusí být nutně stanoviskem většiny členů skupiny 
zúčastněných stran. Pokud by zúčastněné strany neměly tuto možnost, mohlo by to ochromit 
práci skupiny. 

Pozměňovací návrh 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5a. Skupiny zúčastněných stran rozhodují 
o otázkách souvisejících s konzultacemi, 
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stejně jako o programu jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů přijme svůj jednací řád.

6. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění a zajištění a skupina 
zúčastněných stran zaměstnaneckých 
penzijních fondů přijmou svůj jednací řád.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zohledněním zásadních rozdílů mezi pojišťovnami a penzijními fondy by se měla 
rozdělit skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění do dvou skupin: i) skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a ii) skupina zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 448
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů přijme svůj jednací řád.

6. Skupiny zúčastněných stran přijmou
svůj jednací řád.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
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the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Pozměňovací návrh 449
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů přijme svůj jednací řád.

6. Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů přijme svůj jednací řád
na základě dohody dvoutřetinové většiny 
členů. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že členové skupiny zúčastněných stran budou zastávat 
značně rozdílná stanoviska, je důležité, aby byl hned na počátku přijat jednoznačný jednací 
řád. Toho lze nejlépe docílit schválením těchto pravidel nejméně dvoutřetinovou většinou. Tím 
se rovněž zabrání tomu, aby zástupci jedné skupiny zúčastněných stran získali v rozhodování 
převahu. 

Pozměňovací návrh 450
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Orgán pro pojišťovnictví zveřejní 
stanoviska a rady skupiny zúčastněných 
stran v oblasti pojištění, zajištění a 
zaměstnaneckých penzijních fondů a 
výsledky konzultací s touto skupinou. 

7. Orgán pro pojišťovnictví zveřejní 
stanoviska a rady skupiny zúčastněných 
stran v oblasti pojištění a zajištění a 
skupiny zúčastněných stran
zaměstnaneckých penzijních fondů a 
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výsledky konzultací s těmito skupinami. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zohledněním zásadních rozdílů mezi pojišťovnami a penzijními fondy by se měla 
rozdělit skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění do dvou skupin: i) skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a ii) skupina zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 451
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Orgán pro pojišťovnictví zveřejní 
stanoviska a rady skupiny zúčastněných 
stran v oblasti pojištění, zajištění a 
zaměstnaneckých penzijních fondů a 
výsledky konzultací s touto skupinou.

7. Orgán pro pojišťovnictví zveřejní 
stanoviska a rady skupin zúčastněných 
stran a výsledky konzultací s těmito 
skupinami. 

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Pozměňovací návrh 452
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 nijak neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
odvětví pojišťovnictví a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění internalizovalo 
s periodickými výhledy své náklady a aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 nijak přímo neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 nijak neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 nijak neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. Příslušné 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
musí uvádět, že jím nejsou ovlivněny 
fiskální povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Činnost evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) by 
neměla za žádných okolností ovlivňovat fiskální povinnosti státu. Cílem navrhovaného 
dodatku je posílit tuto zásadu. Připojení takové doložky do rozhodnutí EIOPA přiměje orgán 
pro pojišťovnictví zvažovat a analyzovat, zda jeho rozhodnutí nezasahuje do fiskálních 
povinností členských států.
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Pozměňovací návrh 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 nijak neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 přímo a významně neovlivnilo 
fiskální povinnosti členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 nijak neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článku 10 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud má článek 23 vyhovovat některým členským státům, měl by se vztahovat pouze na 
rozhodnutí přijatá v mimořádných situacích, tj. podle článku 10, kdy je pravděpodobný zásah 
ze strany členských států, nejspíše prostřednictvím veřejných prostředků. Článek 11 by neměl 
být uveden, protože zprostředkování se uplatňuje pouze v běžných situacích pro pokračující 
dohled. 
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Pozměňovací návrh 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 nijak neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. 

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 přímo neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států.

Or. en

Odůvodnění

Orgán pro pojišťovnictví by měl být vybaven závaznými pravomocemi v oblasti „urovnávání 
sporů mezi vnitrostátními orgány dohledu“ a v oblasti „mimořádných situací“. Ochranné 
doložky pro členské státy proti rozhodnutím orgánu o pojišťovnictví by měly být omezeny a 
měly by se obecně řídit zásadou „dodržuj nebo vysvětli“. Ochranné doložky by se neměly stát 
potenciálními mezerami v zákoně. 

Pozměňovací návrh 457
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může orgánu 
pro pojišťovnictví a Komisi do jednoho 
měsíce ode dne, kdy je rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví sděleno vnitrostátnímu 
orgánu dohledu, oznámit, že vnitrostátní 
orgán dohledu nebude rozhodnutí 
uplatňovat.

vypouští se

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti.
V takovém případě se platnost rozhodnutí 
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orgánu pro pojišťovnictví pozastavuje.
Do jednoho měsíce od oznámení 
členského státu orgán pro pojišťovnictví 
informuje členský stát, zda své rozhodnutí 
potvrzuje, nebo jej pozměňuje, či ruší. 
Jestliže orgán pro pojišťovnictví své 
rozhodnutí potvrdí, rozhodne Rada 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy do dvou měsíců o tom, zda se 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
potvrzuje, nebo ruší.
Jestliže se Rada rozhodne potvrdit 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
nebo do dvou měsíců nerozhodne, 
pozastavení uvedeného rozhodnutí se 
ihned ukončuje. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud má článek 23 vyhovovat některým členským státům, měl by se vztahovat pouze na 
rozhodnutí přijatá v mimořádných situacích, tj. podle článku 10, kdy je pravděpodobný zásah 
ze strany členských států, nejspíše prostřednictvím veřejných prostředků. Článek 11 by neměl 
být uveden, protože zprostředkování se uplatňuje pouze v běžných situacích pro pokračující 
dohled.

Pozměňovací návrh 458
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže se členský stát domnívá, že
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může orgánu 
pro pojišťovnictví a Komisi do jednoho 
měsíce ode dne, kdy je rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví sděleno vnitrostátnímu 
orgánu dohledu, oznámit, že vnitrostátní 
orgán dohledu nebude rozhodnutí 
uplatňovat.

2. Jestliže členský stát nepřijme rozhodnutí 
přijaté podle čl. 11 odst. 3, protože má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, oznámí tuto 
skutečnost orgánu pro pojišťovnictví,
Komisi a Evropskému parlamentu do 
jednoho měsíce ode dne, kdy je rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví sděleno 
vnitrostátnímu orgánu dohledu, že 
vnitrostátní orgán dohledu nebude 
rozhodnutí uplatňovat.
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Or. en

Pozměňovací návrh 459
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může orgánu 
pro pojišťovnictví a Komisi do jednoho 
měsíce ode dne, kdy je rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví sděleno vnitrostátnímu 
orgánu dohledu, oznámit, že vnitrostátní 
orgán dohledu nebude rozhodnutí 
uplatňovat.

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může orgánu 
pro pojišťovnictví a Komisi do dvaceti 
pracovních dní ode dne, kdy je rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví sděleno 
vnitrostátnímu orgánu dohledu, oznámit, že 
vnitrostátní orgán dohledu nebude 
rozhodnutí uplatňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti.

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a předloží posouzení dopadu, 
do jaké míry rozhodnutí ovlivňuje jeho 
fiskální povinnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti.

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a předloží posouzení dopadu, 
do jaké míry rozhodnutí ovlivňuje jeho 
fiskální povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Orgán pro pojišťovnictví by měl být vybaven závaznými pravomocemi v oblasti „urovnávání 
sporů mezi vnitrostátními orgány dohledu“ a v oblasti „mimořádných situací“. Ochranné 
doložky pro členské státy proti rozhodnutím orgánu o pojišťovnictví by měly být omezeny a 
měly by se obecně řídit zásadou „dodržuj nebo vysvětli“. Ochranné doložky by se neměly stát 
potenciálními mezerami v zákoně.

Pozměňovací návrh 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže orgán pro pojišťovnictví své 
rozhodnutí potvrdí, rozhodne Rada
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy do dvou měsíců o tom, zda se 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
potvrzuje, nebo ruší.

Jestliže orgán pro pojišťovnictví své 
rozhodnutí potvrdí, přijme Rada
rozhodnutí o tom, zda se rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví potvrzuje, nebo 
ruší, a to nejpozději do dvou měsíců ode 
dne, kdy orgán pro pojišťovnictví 
informoval členský stát v souladu 
s pododstavcem 4, kvalifikovanou 
většinou, přičemž se nebere v potaz hlas 
v Radě zastupující dotčený členský stát.
Kvalifikovaná většina je vymezena jako 
nejméně 55 % členů Rady s výjimkou 
dotčených členských států, kdy alespoň 14 
z nich tvoří členské státy, které představují 
nejméně 65 % obyvatelstva těchto států 
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s výjimkou obyvatelstva dotčeného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže orgán pro pojišťovnictví své 
rozhodnutí potvrdí, rozhodne Rada 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy do dvou měsíců o tom, zda se 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
potvrzuje, nebo ruší.

Jestliže orgán pro pojišťovnictví své 
rozhodnutí potvrdí, přijme Rada
rozhodnutí většinou odevzdaných hlasů, a 
to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy 
orgán pro pojišťovnictví informoval 
členský stát v souladu s předchozím 
pododstavcem o tom, zda se rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví potvrzuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže orgán pro pojišťovnictví své 
rozhodnutí potvrdí, rozhodne Rada 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy do dvou měsíců o tom, zda se 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
potvrzuje, nebo ruší.

Jestliže orgán pro pojišťovnictví své 
rozhodnutí potvrdí, rozhodne Rada 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy do dvou měsíců o tom, zda se 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
potvrzuje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže orgán pro pojišťovnictví své 
rozhodnutí potvrdí, rozhodne Rada 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy do dvou měsíců o tom, zda se 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
potvrzuje, nebo ruší.

Jestliže orgán pro pojišťovnictví své 
rozhodnutí potvrdí, rozhodne Rada 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy do dvou měsíců o tom, zda se 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
potvrzuje.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit nejistotu ve všech případech, kdy Rada 
nepřijme rozhodnutí ve stanovené lhůtě dvou měsíců. Nečinnost v tak důležité oblasti, jako 
jsou fiskální povinnosti členských států, nemůže mít za následek žádné negativní dopady na 
členský stát. Z toho důvodu navrhujeme, aby se zpochybněná rozhodnutí orgánu pro 
pojišťovnictví stala po uplynutí dvou měsíců, kdy měla Rada přijmout rozhodnutí, neplatnými. 

Pozměňovací návrh 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže se Rada rozhodne potvrdit 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví nebo 
do dvou měsíců nerozhodne, pozastavení 
uvedeného rozhodnutí se ihned ukončuje. 

Jestliže se Rada rozhodne potvrdit 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví, 
pozastavení uvedeného rozhodnutí se ihned 
ukončuje. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit nejistotu ve všech případech, kdy Rada 
nepřijme rozhodnutí ve stanovené lhůtě dvou měsíců. Nečinnost v tak důležité oblasti, jako 
jsou fiskální povinnosti členských států, nemůže mít za následek žádné negativní dopady na 
členský stát. Z toho důvodu navrhujeme, aby se zpochybněná rozhodnutí orgánu pro 
pojišťovnictví stala po uplynutí dvou měsíců, kdy měla Rada přijmout rozhodnutí, neplatnými. 
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Pozměňovací návrh 467
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže se Rada rozhodne potvrdit
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví nebo 
do dvou měsíců nerozhodne, pozastavení 
uvedeného rozhodnutí se ihned ukončuje.

Jestliže se Rada rozhodne zrušit rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví nebo do dvou 
měsíců nerozhodne, pozastavení 
uvedeného rozhodnutí se ihned ruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže Rada nepřijme rozhodnutí ve 
lhůtě dvou měsíců, rozhodnutí se ruší.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit nejistotu ve všech případech, kdy Rada 
nepřijme rozhodnutí ve stanovené lhůtě dvou měsíců. Nečinnost v tak důležité oblasti, jako 
jsou fiskální povinnosti členských států, nemůže mít za následek žádné negativní dopady na 
členský stát. Z toho důvodu navrhujeme, aby se zpochybněná rozhodnutí orgánu pro 
pojišťovnictví stala po uplynutí dvou měsíců, kdy měla Rada přijmout rozhodnutí, neplatnými. 
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Pozměňovací návrh 469
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti.

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti. V tomto případě se rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví ruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rada do deseti pracovních dnů rozhodne 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy o tom, zda se rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví potvrzuje nebo zrušuje.

Orgán pro pojišťovnictví své rozhodnutí 
zruší, nebo řádně vysvětlí, proč je 
zachovává.

Or. en

Odůvodnění

Přehnanost tohoto ustanovení vyžaduje jeho omezení mechanismem „dodržuj nebo vysvětli“, 
konkrétně s ohledem na nezávislost evropských orgánů dohledu. 

Pozměňovací návrh 471
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rada do deseti pracovních dnů rozhodne Rada do deseti pracovních dnů rozhodne 
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kvalifikovanou většinou podle článku 205
Smlouvy o tom, zda se rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví potvrzuje nebo zrušuje.

kvalifikovanou většinou podle článku 16
Smlouvy o EU o tom, zda se rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví potvrzuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rada do deseti pracovních dnů rozhodne 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy o tom, zda se rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví potvrzuje nebo zrušuje.

Rada do deseti pracovních dnů rozhodne 
kvalifikovanou většinou podle odst. 2 
pododstavec 5 o tom, zda se rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví potvrzuje nebo 
zrušuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rada do deseti pracovních dnů rozhodne 
kvalifikovanou většinou podle článku 205
Smlouvy o tom, zda se rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví potvrzuje nebo zrušuje.

Rada do deseti pracovních dnů rozhodne 
kvalifikovanou většinou podle článku 16
Smlouvy o EU o tom, zda se rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Povaha rozhodnutí přijatých podle článku 10 odst. 2 je velmi specifická a jsou vydávána v 
„krizové situaci”. Proto s přihlédnutím k okolnostem a profesionální povaze rozhodnutí 
EIOPA je opodstatněné zavést přísnější předpisy pro zrušení těchto rozhodnutí. Je rovněž 
třeba mít na paměti, že toto rozhodnutí je možné vydat pouze v případě, že byla vyhlášena 
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„existence mimořádné situace“. 

Pozměňovací návrh 474
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže Rada do deseti pracovních dnů 
nerozhodne, považuje se rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví za potvrzené.

Jestliže Rada do deseti pracovních dnů 
nerozhodne, považuje se rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví za zrušené.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Rozhodnutí přijatá orgánem pro 
pojišťovnictví podle článků 9, 10 a 11 se 
zveřejňují, přičemž se uvádí totožnost 
dotčeného vnitrostátního orgánu dohledu 
nebo finanční instituce a hlavní obsah 
rozhodnutí, při současném zohlednění 
oprávněných zájmů finančních institucí na 
ochraně jejich obchodního tajemství. 

5. Rozhodnutí přijatá orgánem pro 
pojišťovnictví podle článků 9, 10 a 11 se 
zveřejňují, přičemž se uvádí totožnost 
dotčeného vnitrostátního orgánu dohledu 
nebo finanční instituce a hlavní obsah 
rozhodnutí, pokud toto zveřejnění není 
v rozporu s oprávněnými zájmy finančních 
institucí na ochraně jejich obchodního 
tajemství nebo pokud nemůže vážným 
způsobem ohrozit stabilitu finančního 
systému společenství nebo jeho části.

Or. en
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Pozměňovací návrh 476
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) předsedu, který nemá hlasovací právo; a) předsedu, s hlasovacím právem;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – bod a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) místopředsedu, který má hlasovací 
právo, pokud zastupuje předsedu;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – bod f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) dva zástupce skupiny zúčastněných 
stran pro bankovnictví, z nichž jeden 
zastupuje malé a střední podniky, kteří 
nemají hlasovací právo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 479
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely článku 11 svolá rada orgánů 
dohledu odbornou skupinu, která má 
pomoci spor urovnat, přičemž tuto skupinu 
budou tvořit předseda a dva členové rady 
orgánů dohledu, kteří nezastupují 
vnitrostátní orgány dohledu, jež jsou 
účastníky sporu.

2. Pro účely článku 11 svolá rada orgánů 
dohledu nezávislou odbornou skupinu, 
která má pomoci spor nestranně urovnat, 
přičemž tuto skupinu budou tvořit předseda 
a čtyři členové rady orgánů dohledu. 
Členy odborné skupiny z rady orgánů 
dohledu vybere předseda. Žádný z členů 
odborné skupiny nesmí být vybrán 
z vnitrostátního orgánu dohledu, který je 
účastníkem sporu, ani nesmí dojít 
k žádnému jinému střetu zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné rozšířit počet členů odborné skupiny s cílem umožnit větší pluralitu názorů během 
rozhodování. 

Pozměňovací návrh 480
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely článku 11 svolá rada orgánů 
dohledu odbornou skupinu, která má 
pomoci spor urovnat, přičemž tuto skupinu 
budou tvořit předseda a dva členové rady 
orgánů dohledu, kteří nezastupují 
vnitrostátní orgány dohledu, jež jsou 
účastníky sporu. 

2. Pro účely článku 11 svolá rada orgánů 
dohledu odbornou skupinu, která má 
pomoci spor urovnat, přičemž tuto skupinu 
budou tvořit předseda, dva členové rady 
orgánů dohledu a dvě osoby ze seznamu 
odborníků, který vede předseda. Žádný 
z členů odborné skupiny rady orgánů 
dohledu nesmí být vybrán z vnitrostátního 
orgánu dohledu, který je účastníkem 
sporu, ani nesmí dojít k žádnému jinému 
střetu zájmů. Odborná skupina přijímá 
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rozhodnutí prostou většinou.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely článku 11 svolá rada orgánů 
dohledu odbornou skupinu, která má 
pomoci spor urovnat, přičemž tuto skupinu 
budou tvořit předseda a dva členové rady 
orgánů dohledu, kteří nezastupují 
vnitrostátní orgány dohledu, jež jsou 
účastníky sporu. 

2. Pro účely článku 11 svolá rada orgánů 
dohledu nezávislou odbornou skupinu, 
která má pomoci spor nestranně urovnat, 
přičemž tuto skupinu budou tvořit předseda 
a dva členové rady orgánů dohledu, kteří 
nezastupují vnitrostátní orgány dohledu, 
jež jsou účastníky sporu, a nenachází se ve 
střetu zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely článku 11 svolá rada orgánů 
dohledu odbornou skupinu, která má 
pomoci spor urovnat, přičemž tuto skupinu 
budou tvořit předseda a dva členové rady 
orgánů dohledu, kteří nezastupují 
vnitrostátní orgány dohledu, jež jsou 
účastníky sporu.

2. Pro účely článku 11 svolá předseda
odbornou skupinu, která má pomoci spor 
urovnat, přičemž tuto skupinu budou tvořit 
předseda a dva členové rady orgánů 
dohledu, kteří nezastupují vnitrostátní 
orgány dohledu, jež jsou účastníky sporu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Složení odborné skupiny je vyvážené a 
odráží Evropskou unii jako celek. 
Mandáty se mají překrývat a uplatňuje se 
vhodný způsob střídání.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Rada orgánu dohledu ustanoví 
skupinu odborníků, která bude sestávat z 
omezeného počtu nezávislých vysoce 
uznávaných jednotlivců, kteří jsou 
zapojeni do plnění cílů Evropské unie.
Pracovní náplní skupiny odborníků je:
a) vyjádřit stanovisko k pracovnímu 
programu orgánu pro pojišťovnictví;
b) napomáhat orgánu pro pojišťovnictví 
při stanovování priorit;
c) upozorňovat orgán pro pojišťovnictví 
na nesoulad s předpisy v rámci vnitřního 
trhu a navrhovat oblasti další činnosti; a
d) informovat orgán pro pojišťovnictví o 
hlavních vývojových tendencích 
finančního trhu.
Orgán pro pojišťovnictví zajišťuje 
skupině odborníků prostřednictvím 
sekretariátu potřebnou podporu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2b. Funkční období členů skupiny 
odborníků trvá dva a půl roku a po jeho 
uplynutí proběhne nové výběrové řízení.
Členové mohou ve funkci působit dvě po 
sobě jdoucí funkční období.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2c. Skupina odborníků přijme vlastní 
jednací řád.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Členové rad orgánů dohledu ani jejich 



PE439.927v01-00 58/104 AM\809582CS.doc

CS

zaměstnanci by neměli v předchozích 3 
letech stejně jako ve 3 letech po skončení 
práce pro orgán pro pojišťovnictví 
pracovat pro finanční instituce ani jim 
poskytovat služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Rada orgánů dohledu jmenuje předsedu. 3. Rada orgánů dohledu jmenuje předsedu
a místopředsedu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4a. Na základě doporučení řídící rady 
přijme rada orgánů dohledu výroční 
zprávu o činnosti orgánu pro 
pojišťovnictví na základě návrhu zprávy 
podle čl. 38 odst. 7 a do 15. června ji 
předloží Evropskému parlamentu, Radě, 
Komisi, Účetnímu dvoru a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru. 
Zpráva se zveřejňuje. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 a 
8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy. 

Rada orgánů dohledu rozhodnutí přijímá 
prostou většinou členů. 

Všechna svá ostatní rozhodnutí přijímá 
rada orgánů dohledu prostou většinou 
členů. 

Or. en

Odůvodnění

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 

Pozměňovací návrh 491
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 
a 8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy.

1. Pro přijetí aktů je nutná kvalifikovaná 
většina členů rady orgánů dohledu 
podle článku 16 Smlouvy o Evropské unii 
a článku 3 Protokolu (č. 36) o
přechodných ustanoveních připojeného ke 
Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o 
fungování Evropské unie.
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Všechna svá ostatní rozhodnutí přijímá 
rada orgánů dohledu prostou většinou 
členů.

Or. en

Odůvodnění

Hlasování na základě kvalifikované většiny je vhodné pro všechna rozhodnutí přijímaná 
orgánem EIOPA (to však neplatí pro technické normy, pokyny a doporučení, jak navrhuje 
Komise). Zavedení hlasování na základě kvalifikované většiny představuje protiváhu 
hospodářského vlivu každého vnitrostátního orgánu dohledu.

Pozměňovací návrh 492
Carl Haglund

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 
a 8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy.

1. Rozhodnutí rady orgánů dohledu jsou 
přijímána prostou většinou členů v 
souladu se zásadou, podle níž má každý 
člen rady jeden hlas.

Všechna svá ostatní rozhodnutí přijímá 
rada orgánů dohledu prostou většinou 
členů.

Or. en

Odůvodnění

Rada orgánů dohledu je složená z vážených odborníků ve svém oboru, a rozhodování by proto 
mělo vždy probíhat podle zásady, že hlas každého člena má stejnou hodnotu. Vyžadovat 
kvalifikovanou většinu je z hlediska cílů evropského orgánu dohledu zbytečné a prostá většina 
také zajišťuje rovné zacházení s názory všech odborníků. 
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Pozměňovací návrh 493
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 
a 8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy. 

1. Rada orgánů dohledu přijímá svá 
rozhodnutí prostou většinou členů podle 
zásady, že každý člen má jeden hlas.

Všechna svá ostatní rozhodnutí přijímá 
rada orgánů dohledu prostou většinou 
členů.

Or. de

 Odůvodnění

Nová struktura dohledu nesmí vést k tomu, že by byla účast menších zemí na rozhodování 
zmenšena ve prospěch větších zemí. Rozhodnutí rady orgánů dohledu je nutno přijímat 
prostou většinou členů podle zásady, že každý člen má jeden hlas.

Pozměňovací návrh 494
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 
a 8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy. 

1. Rozhodnutí rady orgánů dohledu jsou 
přijímána prostou většinou členů v 
souladu se zásadou, podle níž má každý 
člen rady jeden hlas.

Všechna svá ostatní rozhodnutí přijímá 
rada orgánů dohledu prostou většinou 
členů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 495
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 
a 8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy.

1. Rozhodnutí rady orgánů dohledu jsou 
přijímána prostou většinou členů v 
souladu se zásadou, podle níž má každý 
člen rady jeden hlas.

Všechna svá ostatní rozhodnutí přijímá 
rada orgánů dohledu prostou většinou 
členů. 

Or. en

Odůvodnění

Rada orgánů dohledu je složená z vážených odborníků ve svém oboru, a rozhodování by proto 
mělo vždy probíhat podle zásady, že hlas každého člena má stejnou hodnotu. Vyžadovat 
kvalifikovanou většinu je z hlediska cílů evropského orgánu dohledu zbytečné a prostá většina 
také zajišťuje rovné zacházení s názory všech odborníků.

Pozměňovací návrh 496
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 a 
8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy. 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7
až 11 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle čl. 16 odst. 4 Smlouvy o 
Evropské unii a článku 3 Protokolu (č. 
36) o přechodných ustanoveních 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a 
Smlouvě o fungování Evropské unie.

Or. en
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Odůvodnění

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.

Pozměňovací návrh 497
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 
a 8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy. 

1. Rozhodnutí rady orgánů dohledu jsou 
přijímána prostou většinou členů v 
souladu se zásadou, podle níž má každý 
člen rady jeden hlas. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh pouze mění pořadí podbodu 1 a 2 v zájmu posílení právní 
soudržnosti tím, že nejprve uvádí obecné pravidlo a poté výjimky. Zohledňuje rovněž návrh 
zpravodaje aktualizovat text a zahrnout do něj odkazy na Lisabonskou smlouvu.
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Pozměňovací návrh 498
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 a 
8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy.

Všechna svá ostatní rozhodnutí přijímá 
rada orgánů dohledu prostou většinou 
členů.

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 a 
8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 16 Smlouvy o 
Evropské unii.

Všechna rozhodnutí rady orgánů dohledu 
jsou přijímána prostou většinou členů v 
souladu se zásadou, podle níž má každý 
člen rady jeden hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 a 
8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 205 Smlouvy. 

1. Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 a 
8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 16 Smlouvy o 
Evropské unii a článku 3 Protokolu (č. 
36) o přechodných ustanoveních 
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a 
Smlouvě o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

 Přizpůsobení Lisabonské smlouvě.
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Pozměňovací návrh 500
Astrid Lulling

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Všechna svá ostatní rozhodnutí přijímá 
rada orgánů dohledu prostou většinou 
členů.

Pro přijetí aktů uvedených v článcích 7 a 
8 a veškerých opatření a rozhodnutí 
přijímaných podle kapitoly VI je nutná 
kvalifikovaná většina členů rady orgánů 
dohledu podle článku 16 Smlouvy o 
Evropské unii.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh pouze mění pořadí podbodu 1 a 2 v zájmu posílení právní 
soudržnosti tím, že nejprve uvádí obecné pravidlo a poté výjimky. Zohledňuje rovněž návrh 
zpravodaje aktualizovat text a zahrnout do něj odkazy na Lisabonskou smlouvu.

Pozměňovací návrh 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Řídící radu tvoří předseda, zástupce 
Komise a čtyři další členové volení radou 
orgánů dohledu z jejích členů. 

1. Řídící radu tvoří předseda a šest dalších 
členů volených radou orgánů dohledu 
z jejích členů. 

Or. en

Odůvodnění

Orgán EIOPA má být v nejvyšší možné míře nezávislý. Proto by měl být vliv Evropské komise 
na činnost tohoto orgánu omezen. Cílem pozměňovacího návrhu je odstranit zástupce Komise 
z řídící rady orgánu EIOPA. Evropský orgán pro bankovnictví by měl kontrolovat samotné 
orgány dohledu. Přítomnost zástupce Komise v radě orgánů dohledů orgánu EIOPA jakožto 
člena bez hlasovacího práva je z hlediska zajištění řádné výměny informací mezi Komisí a 
orgánem EIOPA a odpovídající komunikace mezi nimi dostačující. 
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Pozměňovací návrh 502
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý člen s výjimkou předsedy má 
náhradníka, který jej může nahradit 
v případě, že se tento člen nemůže 
zúčastnit zasedání řídící rady. 

Každý člen má náhradníka, který jej může 
nahradit v případě, že se tento člen nemůže 
zúčastnit zasedání řídící rady. Předsedu 
může nahradit místopředseda a členy 
náhradníci jmenovaní v souladu s čl. 25 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zasedání řídící rady se účastní výkonný 
ředitel, přičemž nemá hlasovací právo.

Zasedání řídící rady se účastní výkonný 
ředitel a zástupce Komise, přičemž nemají
hlasovací právo.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Řádné zasedání řídící rady se koná alespoň 
dvakrát ročně.

Řádné zasedání řídící rady se koná alespoň 
před zasedáními rady orgánů dohledu a 
tak často, jak je potřeba.
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Or. en

Pozměňovací návrh 505
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ani členské státy, orgány či instituce 
Evropské unie, ani žádný jiný veřejný 
nebo soukromý subjekt se nesmí snažit 
ovlivňovat členy řídící rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souladu s článkem 54 služebního řádu 
úředníků Evropských společenství musí 
členové řídící rady po skončení funkčního 
období při přijímání některých funkcí 
nebo některých výhod jednat čestně a 
zdrženlivě.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Po poradě s radou orgánů dohledu 
řídící rada přijme výroční zprávu o 
činnosti orgánu pro pojišťovnictví na 

vypouští se
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základě návrhu zprávy podle čl. 38 odst. 7 
a do 15. června ji předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu 
dvoru a Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru. Zpráva se zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Po poradě s radou orgánů dohledu řídící 
rada přijme výroční zprávu o činnosti 
orgánu pro pojišťovnictví na základě 
návrhu zprávy podle čl. 38 odst. 7 a do 
15. června ji předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu 
dvoru a Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru. Zpráva se zveřejňuje.

6. Po poradě s radou orgánů dohledu řídící 
rada přijme zprávu o činnosti orgánu pro 
pojišťovnictví (dále jen „zpráva“) na 
základě návrhu zprávy podle čl. 38 odst. 7 
a do 15. června ji předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu 
dvoru a Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru. Zpráva se zveřejňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Řídící rada jmenuje a odvolává členy 
odvolacího senátu podle čl. 44 odst. 3 a 5.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 510
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Řídící rada jmenuje a odvolává členy 
odvolacího senátu podle čl. 44 odst. 3 a 5.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán pro pojišťovnictví zastupuje 
předseda, kterým je nezávislý odborník 
zaměstnaný na plný úvazek. 

1. Orgán pro pojišťovnictví zastupuje 
předseda a místopředseda, kterými jsou 
nezávislí odborníci, zaměstnaní na plný 
úvazek. 

Předseda odpovídá za přípravu práce rady 
orgánů dohledu a předsedá zasedáním rady 
orgánů dohledu i řídící rady. 

Předseda odpovídá za přípravu práce rady 
orgánů dohledu a předsedá zasedáním rady 
orgánů dohledu i řídící rady. 

Místopředseda jedná jako náhradník 
předsedy a je rovněž zodpovědný za vnější 
vztahy se Smíšeným výborem, ESRB a 
mezinárodními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Předsedu jmenuje rada orgánů dohledu 2. Předsedu jmenuje Evropský parlament
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po otevřeném výběrovém řízení na základě 
zásluh, dovedností, znalostí finančních 
institucí a trhů a zkušeností s finančním 
dohledem a regulací. 

po otevřeném výběrovém řízení 
pořádaném radou orgánů dohledu, která 
vybere tři nejsilnější kandidáty na základě 
zásluh, dovedností, znalostí finančních 
institucí a trhů a zkušeností s finančním 
dohledem a regulací a předloží je 
Evropskému parlamentu ke schválení.

Před jmenováním musí být kandidát
vybraný radou orgánů dohledu potvrzen
Evropským parlamentem. 

Před jmenováním musí být kandidáti
vybraní radou orgánů dohledu potvrzeni
Evropským parlamentem, který jednoho 
z nich jmenuje předsedou. 

Rada orgánů dohledu dále zvolí mezi 
svými členy náhradníka, který vykonává 
funkci předsedy v jeho nepřítomnosti.

Rada orgánů dohledu dále zvolí mezi 
svými členy náhradníka, který vykonává 
funkci předsedy v jeho nepřítomnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pověření rady orgánů dohledu vypracováním seznamu odstraní z procesu prvního výběru 
politické ohledy, a zajišťuje tak, že tento seznam bude obsahovat kandidáty s co nejlepší 
technickou kvalifikací. Poslední slovo ohledně toho, kdo z těchto tří kandidátů bude zvolen, by 
měl mít Evropský parlament, který tak zajistí demokratickou legitimitu. 

Pozměňovací návrh 513
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Předsedu jmenuje rada orgánů dohledu
po otevřeném výběrovém řízení na základě 
zásluh, dovedností, znalostí finančních 
institucí a trhů a zkušeností s finančním 
dohledem a regulací. 

2. Předsedu jmenuje Evropský parlament
po otevřeném výběrovém řízení 
pořádaném radou orgánů dohledu, která 
vybere tři nejsilnější kandidáty na základě 
zásluh, dovedností, znalostí finančních 
institucí a trhů a zkušeností s finančním 
dohledem a regulací a předloží 
je Evropskému parlamentu ke schválení.

Před jmenováním musí být kandidát
vybraný radou orgánů dohledu potvrzen
Evropským parlamentem. 

Před jmenováním musí být tři kandidáti
vybraní radou orgánů dohledu potvrzeni
Evropským parlamentem, který jednoho 
z nich jmenuje předsedou. 

Rada orgánů dohledu dále zvolí mezi Rada orgánů dohledu dále zvolí mezi 
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svými členy náhradníka, který vykonává 
funkci předsedy v jeho nepřítomnosti.

svými členy náhradníka, který vykonává 
funkci předsedy v jeho nepřítomnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Předsedu jmenuje rada orgánů dohledu 
po otevřeném výběrovém řízení na základě 
zásluh, dovedností, znalostí finančních 
institucí a trhů a zkušeností s finančním 
dohledem a regulací.

2. Předsedu jmenuje rada orgánů dohledu 
po otevřeném výběrovém řízení na základě 
zásluh, dovedností, znalostí finančních 
institucí a trhů a zkušeností s finančním 
dohledem a regulací v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění.

Or. en

Odůvodnění

Předseda by měl mít dlouhodobou a prokázanou zkušenost s pojištěním stejně jako dohledem 
nad činnostmi institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a uplatňováním směrnice o 
činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi. 

Pozměňovací návrh 515
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Předsedu jmenuje rada orgánů dohledu 
po otevřeném výběrovém řízení na základě 
zásluh, dovedností, znalostí finančních 
institucí a trhů a zkušeností s finančním 
dohledem a regulací.

2. Předsedu a místopředsedu jmenuje rada 
orgánů dohledu po otevřeném výběrovém 
řízení na základě zásluh, dovedností, 
znalostí finančních institucí a trhů a 
zkušeností s finančním dohledem a 
regulací.

Před jmenováním musí být kandidát Před jmenováním musí být kandidáti
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vybraný radou orgánů dohledu potvrzen
Evropským parlamentem.

vybraní radou orgánů dohledu potvrzeni
Evropským parlamentem.

Rada orgánů dohledu dále zvolí mezi 
svými členy náhradníka, který vykonává 
funkci předsedy v jeho nepřítomnosti.

V době nepřítomnosti předsedy a 
místopředsedy rada orgánů dohledu dále 
zvolí mezi svými členy dočasného 
náhradníka, který vykonává funkci 
předsedy nebo místopředsedy v jejich
nepřítomnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. V souladu s článkem 54 služebního 
řádu úředníků Evropských společenství 
musí předseda po skončení funkčního 
období při přijímání některých funkcí 
nebo některých výhod jednat čestně a 
zdrženlivě.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Evropský parlament může také vyzvat 
předsedu, aby předložil zprávu o plnění 
svých povinností.

2. Evropský parlament musí každým 
rokem obdržet zprávu o činnosti orgánu 
a kdykoli může vyzvat předsedu, aby 
předložil zprávu o plnění svých povinností.

Or. de
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Pozměňovací návrh 518
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výkonného ředitele jmenuje rada orgánů 
dohledu po otevřeném výběrovém řízení na 
základě zásluh, dovedností, znalostí 
finančních institucí a trhů, zkušeností 
s finančním dohledem a regulací a 
zkušeností s řízením.

2. Výkonného ředitele jmenuje rada orgánů 
dohledu na návrh řídící rady po otevřeném 
výběrovém řízení na základě zásluh, 
dovedností, znalostí finančních institucí a 
trhů, zkušeností s finančním dohledem a 
regulací a zkušeností s řízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Během devíti měsíců před uplynutím 
pětiletého funkčního období výkonného 
ředitele rada orgánů dohledu provede 
hodnocení.

4. Během devíti měsíců před uplynutím 
pětiletého funkčního období výkonného 
ředitele řídící rada provede hodnocení.

V tomto hodnocení rada orgánů dohledu
posoudí zejména:

V tomto hodnocení řídící rada posoudí 
zejména:

a) výsledky dosažené v prvním funkčním 
období a způsob jejich dosažení;

a) výsledky dosažené v prvním funkčním 
období a způsob jejich dosažení;

b) povinnosti a potřeby orgánu pro 
pojišťovnictví v nadcházejících letech.

b) povinnosti a potřeby orgánu pro 
pojišťovnictví v nadcházejících letech.

Rada orgánů dohledu může s přihlédnutím 
k hodnocení jednou prodloužit funkční 
období výkonného ředitele.

Řídící rada může s přihlédnutím 
k hodnocení jednou prodloužit funkční 
období výkonného ředitele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 520
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Výkonný ředitel může být odvolán 
z funkce pouze rozhodnutím rady orgánů 
dohledu.

5. Výkonný ředitel může být odvolán 
z funkce pouze rozhodnutím rady orgánů 
dohledu a na návrh řídící rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Výkonný ředitel by neměl 
v předchozích 3 letech stejně jako ve 3 
letech po skončení práce pro orgán pro 
pojišťovnictví pracovat pro finanční 
instituce ani jim poskytovat služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. V souladu s článkem 54 služebního 
řádu úředníků Evropských společenství 
musí výkonný ředitel po skončení 
funkčního období při přijímání některých 
funkcí nebo některých výhod jednat 
čestně a zdrženlivě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 523
Peter Skinner

Návrh nařízení
Kapitola IV – oddíl 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celé znění textu. 
SMÍŠENÝ VÝBOR EVROPSKÝCH 

ORGÁNŮ DOHLEDU
EVROPSKÝ ORGÁN DOHLEDU
(SMÍŠENÝ PORADNÍ VÝBOR)

Or. en

Odůvodnění

Je to důležité proto, aby bylo zřejmé, že Smíšený výbor je rovněž poradním orgánem v rámci 
evropského orgánu dohledu (ESA) a mezi ESA a ESRB.

Pozměňovací návrh 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tímto se zřizuje Smíšený výbor
evropských orgánů dohledu.

1. Tímto se zřizuje evropský orgán
dohledu (Smíšený výbor), (dále jen 
„Smíšený výbor“), se sídlem ve 
Frankfurtu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 525
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Smíšený výbor slouží jako fórum, v 
jehož rámci orgán pro pojišťovnictví 
pravidelně a úzce spolupracuje s 
Evropským orgánem pro bankovnictví a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy a zajišťuje s nimi meziodvětvovou 
jednotnost.

2. Smíšený výbor slouží jako fórum, v 
jehož rámci orgán pro pojišťovnictví 
pravidelně a úzce spolupracuje s dalšími 
evropskými orgány dohledu, a zajišťuje 
s nimi meziodvětvovou jednotnost, 
zejména pokud jde o: 

– finanční konglomeráty;
– účetnictví a audit;
– analýzy obezřetnostního dohledu na 
mikroúrovni meziodvětvového vývoje, 
rizik a zranitelných míst pro finanční 
stabilitu;
– investiční produkty určené pro drobné 
klienty;
– opatření proti praní špinavých peněz; a
– výměnu informací s Evropským 
výborem pro systémová rizika a vývoj 
vztahů mezi Evropským výborem pro 
systémová rizika a evropskými orgány 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Smíšený výbor vytváří další oblasti společného postupu. Tento návrh chce proto vymezit 
několik oblastí spolupráce v nařízení. Konečná rozhodnutí Smíšeného výboru budou 
přijímána na základě přípravných prací provedených příslušnými výbory. 
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Pozměňovací návrh 526
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Smíšený výbor slouží jako fórum, v 
jehož rámci orgán pro pojišťovnictví 
pravidelně a úzce spolupracuje s 
Evropským orgánem pro bankovnictví a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy a zajišťuje s nimi meziodvětvovou 
jednotnost. 

2. Smíšený výbor slouží jako fórum, v 
jehož rámci orgán pro pojišťovnictví 
pravidelně a úzce spolupracuje v rámci 
všech pilířů evropského orgánu dohledu a 
zajišťuje s nimi meziodvětvovou 
jednotnost, zejména pokud jde o:

- finanční konglomeráty;
- účetnictví a audit;
- analýzy obezřetnostního dohledu na 
mikroúrovni pro finanční stabilitu;
- investiční produkty určené pro drobné 
klienty; 
- opatření proti praní špinavých peněz; a

- výměnu informací s Evropským výborem 
pro systémová rizika a vývoj vztahů mezi 
Evropským výborem pro systémová rizika 
a pilíři evropského orgánu dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Smíšený výbor slouží jako fórum, v 
jehož rámci orgán pro pojišťovnictví 
pravidelně a úzce spolupracuje s 
Evropským orgánem pro bankovnictví a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy a zajišťuje s nimi meziodvětvovou 

2. Smíšený výbor slouží jako fórum, v 
jehož rámci orgán pro pojišťovnictví 
pravidelně a úzce spolupracuje s 
Evropským orgánem pro bankovnictví a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy a zajišťuje s nimi meziodvětvovou 
jednotnost; rovněž zajišťuje 
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jednotnost. meziodvětvovou jednotnost dohledu a 
koordinaci, zejména pokud jde o:
- finanční konglomeráty;
- účetnictví a audit;
- analýzy obezřetnostního dohledu na 
mikroúrovni pro finanční stabilitu;
- investiční produkty určené pro drobné 
klienty; 
- opatření proti praní špinavých peněz; a
- výměnu informací s Evropským výborem 
pro systémová rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Smíšený výbor slouží jako fórum, v 
jehož rámci orgán pro pojišťovnictví 
pravidelně a úzce spolupracuje s 
Evropským orgánem pro bankovnictví a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy a zajišťuje s nimi meziodvětvovou 
jednotnost.

2. Smíšený výbor slouží jako překlenovací 
struktura ESFS, v jejímž rámci orgán pro 
pojišťovnictví pravidelně a úzce 
spolupracuje s Evropským orgánem pro 
bankovnictví a Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy a zajišťuje s nimi 
meziodvětvovou jednotnost

Or. en
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Pozměňovací návrh 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Článek 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 40 a
Dohled

1. Smíšený výbor plní úlohu orgánu 
vykonávajícího dohled na 
konsolidovaném základě nad všemi 
účastníky finančního trhu a klíčovými 
účastníky finančního trhu v souladu 
s článkem 12a.
2. Smíšený výbor financuje tyto činnosti 
v oblasti dohledu z poplatků, jež vybírá od
každého účastníka trhu, nad nímž 
vykonává dohled, a jež jsou vypočteny na 
základě rizika likvidace.

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členy Smíšeného výboru jsou předseda, 
předsedové Evropského orgánu pro 
bankovnictví a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy, případně i předseda 
podvýboru zřízeného podle článku 43. 

1. Členy Smíšeného výboru jsou nezávislý 
předseda, nezávislý místopředseda,
předsedové Evropského orgánu pro 
bankovnictví a Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy, případně i předseda 
podvýboru zřízeného podle článku 43. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 531
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Článek 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 42 a
1. Smíšený výbor sleduje a koordinuje 
kolegia orgánů dohledu, která dohlížejí 
na velké přeshraniční finanční instituce 
považované za systémově významné.
2. Seznam systémově významných 
finančních institucí, které spadají do 
oblasti působnosti článku 2.1, vymezuje 
ESRB v úzké spolupráci se Smíšeným 
výborem.
3. Smíšený výbor se může ve vztahu 
k jednotlivým finančním institucím 
rozhodnout převzít přímé odpovědnosti a 
kompetence, které toto nařízení přiznává 
orgánu pro pojišťovnictví, po důkladné 
konzultaci s institucí, nad kterou je 
vykonáván dohled, a s radami orgánů 
dohledu a skupinami zúčastněných stran 
dotčených orgánů, zejména v případě 
finančních konglomerátů a institucí, 
jejichž činnost zasahuje do různých 
odvětví, na něž se vztahují pravomoci více 
než jednoho orgánu dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Článek 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 44 vypouští se
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Složení
1. Odvolací senát je společným orgánem 
Evropského orgánu pro bankovnictví, 
Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění 
a Evropského orgánu pro cenné papíry a 
trhy.
2. Odvolací senát tvoří šest členů a šest 
náhradníků, kterými jsou fyzické osoby s 
příslušnými znalostmi a zkušenostmi, 
avšak nikoli současní zaměstnanci 
vnitrostátních orgánů dohledu nebo 
jiných vnitrostátních orgánů nebo orgánů 
Společenství, jež se podílejí na činnosti 
orgánu pro pojišťovnictví.
Odvolací senát určí svého předsedu.
Rozhodnutí odvolacího senátu se přijímají 
většinou alespoň čtyř z jeho šesti členů.
Odvolací senát svolává jeho předseda 
vždy, když je to nutné.
3. Dva členy odvolacího senátu a dva 
náhradníky jmenuje řídící rada orgánu 
pro pojišťovnictví ze seznamu kandidátů 
navrženého Evropskou komisí na základě 
veřejné výzvy k vyjádření zájmu 
zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie a po poradě s radou orgánů dohledu.
Ostatní členové jsou jmenováni podle 
nařízení (ES) č. …/… [EBA] a nařízení 
(ES) č. …/… [ESMA].
4. Funkční období členů odvolacího 
senátu je pět let. Toto období může být 
jednou prodlouženo.
5. Člen odvolacího senátu jmenovaný 
řídící radou orgánu pro pojišťovnictví 
nesmí být během svého funkčního období 
odvolán, s výjimkou případu, kdy se 
dopustil vážného porušení úředních 
povinností a řídící rada po poradě s radou 
orgánů dohledu v tomto smyslu vydala 
rozhodnutí. 
6. Orgán pro pojišťovnictví, Evropský 
orgán pro bankovnictví a Evropský orgán 
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pro cenné papíry a trhy zajistí pro 
odvolací senát odpovídající provozní 
podporu a podporu sekretariátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odvolací senát tvoří šest členů a šest 
náhradníků, kterými jsou fyzické osoby s 
příslušnými znalostmi a zkušenostmi, 
avšak nikoli současní zaměstnanci
vnitrostátních orgánů dohledu nebo jiných 
vnitrostátních orgánů nebo orgánů 
Společenství, jež se podílejí na činnosti 
orgánu pro pojišťovnictví.

2. Odvolací senát tvoří šest členů a šest 
náhradníků. Jedná se o fyzické osoby,
avšak nikoli o současné zaměstnance 
vnitrostátních orgánů dohledu nebo jiných 
vnitrostátních orgánů nebo orgánů EU 
nebo finančních institucí, jež se podílejí 
na činnosti orgánu pro pojišťovnictví, o 
osoby velmi vážené s příslušnými 
znalostmi a zkušenostmi, včetně 
zkušeností s dohledem v oblasti 
bankovnictví, pojišťovnictví a 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, na 
trzích cenných papírů nebo v rámci jiných 
finančních služeb a to na dostatečně 
vysoké úrovni; nejméně dva členové musí 
mít dostatečnou právní praxi, přičemž 
jejich úkolem bude poskytovat právní 
poradenství orgánu pro pojišťovnictví při 
výkonu jeho pravomocí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 534
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Odvolací senát určí svého předsedu. Předseda, kterého jmenuje společně 
Evropský parlament, Rada a Komise, by 
měl být právník.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rozhodnutí odvolacího senátu se přijímají 
většinou alespoň čtyř z jeho šesti členů.

Rozhodnutí odvolacího senátu se přijímají 
prostou většinou, přičemž předseda má 
hlasovací právo.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Složení odvolacího senátu by mělo být 
vyvážené a odrážet Evropskou unii jako 
celek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 537
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Dva členy odvolacího senátu a dva 
náhradníky jmenuje řídící rada orgánu 
pro pojišťovnictví ze seznamu kandidátů 
navrženého Evropskou komisí na základě 
veřejné výzvy k vyjádření zájmu 
zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie a po poradě s radou orgánů dohledu.  

3. Členy odvolacího senátu a náhradníky
jmenují po konzultaci s řídící radou 
příslušných orgánů dohledu:

- dva členy a dva náhradníky Rada;
- dva členy a dva náhradníky Komise;
- dva členy a dva náhradníky Evropský 
parlament.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Dva členy odvolacího senátu a dva 
náhradníky jmenuje řídící rada orgánu 
pro pojišťovnictví ze seznamu kandidátů 
navrženého Evropskou komisí na základě 
veřejné výzvy k vyjádření zájmu 
zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie a po poradě s radou orgánů dohledu.

3. Dva členy odvolacího senátu jmenuje
Evropský parlament, dva členy Rada a 
další dva členy Komise na základě veřejné 
výzvy k vyjádření zájmu zveřejněné v 
Úředním věstníku Evropské unie a po 
poradě s radou orgánů dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Dva členy odvolacího senátu a dva 
náhradníky jmenuje řídící rada orgánu pro 
pojišťovnictví ze seznamu kandidátů 
navrženého Evropskou komisí na základě 
veřejné výzvy k vyjádření zájmu 
zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie a po poradě s radou orgánů dohledu. 

3. Členy odvolacího senátu a jejich 
náhradníky jmenuje Evropský parlament
ze seznamu kandidátů navrženého 
Evropskou komisí na základě veřejné 
výzvy k vyjádření zájmu zveřejněné v 
Úředním věstníku Evropské unie a po 
poradě s radou orgánů dohledu. Odvolací 
senát sestává minimálně z jednoho člena 
zastupujícího organizaci spotřebitelů, 
jednoho člena zastupujícího MSP a 
jednoho člena zastupujícího výzkumné 
obce. Tito členové a jejich zástupci jsou 
jmenováni skupinou zúčastěných stran 
v oblasti pojištění, zajištění a 
zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Dva členy odvolacího senátu a dva 
náhradníky jmenuje řídící rada orgánu pro 
pojišťovnictví ze seznamu kandidátů 
navrženého Evropskou komisí na základě 
veřejné výzvy k vyjádření zájmu 
zveřejněné v Úředním věstníku Evropské 
unie a po poradě s radou orgánů dohledu. 

3. Dva členy odvolacího senátu a dva 
náhradníky jmenuje řídící rada orgánu pro 
pojišťovnictví ze seznamu kandidátů 
navrženého Evropskou komisí po slyšení 
pořádaném na půdě Evropského 
parlamentu na základě veřejné výzvy 
k vyjádření zájmu zveřejněné v Úředním 
věstníku Evropské unie a po poradě s radou 
orgánů dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 541
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ostatní členové jsou jmenováni podle 
nařízení (ES) č. …/… [EBA] a nařízení 
(ES) č. …/… [ESMA]. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ostatní členové jsou jmenováni podle 
nařízení (ES) č. …/… [EBA] a nařízení 
(ES) č. …/… [ESMA]. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Ostatní členové jsou jmenováni podle 
nařízení (ES) č. …/… [EBA] a nařízení 
(ES) č. …/… [ESMA]. 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 544
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Člen odvolacího senátu jmenovaný 
řídící radou orgánu pro pojišťovnictví
nesmí být během svého funkčního období 
odvolán, s výjimkou případu, kdy se 
dopustil vážného porušení úředních 
povinností a řídící rada po poradě s radou 
orgánů dohledu v tomto smyslu vydala
rozhodnutí.

5. Člen odvolacího senátu nesmí být během 
svého funkčního období odvolán, s 
výjimkou případu, kdy se dopustil vážného 
porušení úředních povinností a orgán, 
který jej jmenoval, po poradě s radou 
orgánů dohledu v tomto smyslu vydal
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Článek 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 45
Nezávislost a nestrannost

vypouští se

1. Členové odvolacího senátu jsou ve svém 
rozhodování nezávislí. Nejsou vázáni 
žádnými pokyny. Nesmějí v orgánu pro 
pojišťovnictví, v jeho řídící radě ani v jeho 
radě orgánů dohledu vykonávat žádné 
jiné funkce.
2. Členové odvolacího senátu se nesmí 
účastnit žádného odvolacího řízení, pokud 
na něm mají jakýkoli osobní zájem nebo 
pokud dříve působili jako zástupci 
některého z účastníků řízení nebo pokud 
se podíleli na rozhodnutí, které je 
předmětem odvolání.
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3. Člen odvolacího senátu informuje 
odvolací senát, domnívá-li se, že by se 
některý člen z některého z důvodů 
uvedených v odstavcích 1 a 2 nebo z 
jakéhokoli jiného důvodu neměl účastnit 
odvolacího řízení.
4. Proti účasti člena odvolacího senátu 
může být kterýmkoli účastníkem 
odvolacího řízení vznesena námitka 
z jakéhokoli důvodu uvedeného 
v odstavcích 1 a 2 nebo z důvodu 
podezření z podjatosti.
Námitka se nesmí zakládat na státní 
příslušnosti členů a je nepřípustná, učinil-
li účastník odvolacího řízení, vědom si 
důvodu pro námitku, v odvolacím řízení 
kromě vznesení námitky proti složení 
odvolacího senátu další procesní úkon.
5. V případech uvedených v odstavcích 1 a 
2 rozhodne odvolací senát o dalším 
postupu bez účasti dotčeného člena.
Za účelem přijetí uvedeného rozhodnutí je 
dotčený člen nahrazen v odvolacím senátu 
svým náhradníkem, pokud se náhradník 
nenachází v obdobné situaci. V takovém 
případě vybere předseda náhradu z 
dostupných náhradníků.
6. Členové odvolacího senátu se zavazují 
jednat nezávisle a ve veřejném zájmu.
K tomuto účelu učiní prohlášení o 
závazcích a prohlášení o zájmech, v němž 
uvedou jakékoli přímé nebo nepřímé 
zájmy, které by mohly být na újmu jejich 
nezávislosti, nebo že žádné zájmy, které by 
mohly být na újmu jejich nezávislosti, 
neexistují.
Tato prohlášení se zveřejňují a jsou 
činěna každý rok a v písemné podobě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Odvolací senát může v souladu s tímto 
článkem vykonávat jakékoli pravomoci 
spadající do pravomocí orgánu pro 
pojišťovnictví nebo může věc postoupit 
příslušnému orgánu pro pojišťovnictví. 
Tento orgán bude vázán rozhodnutím 
odvolacího senátu.

5. Odvolací senát může buď potvrdit 
rozhodnutí přijaté příslušným orgánem, 
nebo může věc postoupit příslušnému 
orgánu pro pojišťovnictví. Tento orgán 
bude vázán rozhodnutím odvolacího 
senátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Podle článku 263 Smlouvy o 
fungování Evropské unie mohou členské 
státy a orgány Evropské unie, jakož i 
jakákoli fyzická či právnická osoba podat 
vůči rozhodnutím orgánu pro 
pojišťovnictví žalobu přímo u Soudního 
dvora.

Or. en
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Pozměňovací návrh 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) povinné příspěvky vnitrostátních 
orgánů veřejné správy pověřených 
provádět dohled nad finančními 
institucemi; 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Orgán EIOPA bude jedním z orgánů Společenství a má být v nejvyšší možné míře financován 
z rozpočtu EU. Bude to rovněž pojistka jeho nezávislosti. Z tohoto důvodu by se nemělo 
uplatňovat financování ze strany vnitrostátních orgánů dohledu. 

Pozměňovací návrh 549
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) povinné příspěvky vnitrostátních 
orgánů veřejné správy pověřených 
provádět dohled nad finančními 
institucemi; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – bod a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) povinné příspěvky vnitrostátních orgánů a) povinné příspěvky vnitrostátních orgánů 
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veřejné správy pověřených provádět 
dohled nad finančními institucemi; 

veřejné správy pověřených provádět 
dohled nad finančními institucemi, které se 
provádí v souladu s vážením hlasů podle 
čl. 3 odst. 3 Protokolu (č. 36) o 
přechodných ustanoveních připojeného ke 
Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o 
fungování Evropské unie. Pro účely 
tohoto článku se čl. 3 odst. 3 Protokolu (č. 
36) o přechodných ustanoveních použije i 
po koncovém datu 31. října 2014, které je 
tam stanoveno; 

Or. en

Odůvodnění

Předkládaný pozměňovací návrh vymezuje příspěvky ze strany vnitrostátních orgánů dohledu 
pro pojišťovnictví do rozpočtů orgánů EIOPA. Navrhovaný předpis vychází ze současné 
praxe.

Pozměňovací návrh 551
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – bod b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) dotace Společenství ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise);

b) dotace Evropské unie uvedené 
v samostatné rozpočtové položce v oddíle 
[XI] souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Komise by rozpočet evropských orgánů dohledu tvořil součást rozpočtu 
Komise. V zájmu posílení nezávislosti evropských orgánů dohledu by bylo lépe pro evropské 
orgány dohledu vymezit samostatnou a specifickou rozpočtovou položku v rámci celkového 
rozpočtu EU. Tento návrh, který rovněž umožní orgánu dosažení jeho cílů, počítá s 
vytvořením samostatné rozpočtové položky jako v případě inspektora ochrany údajů (viz: 
nařízení č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto 
údajů).
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Pozměňovací návrh 552
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Výkonný ředitel do 15. února každého 
roku vypracuje předběžný návrh odhadu 
příjmů a výdajů pro nadcházející 
rozpočtový rok a tento předběžný návrh 
rozpočtu předloží řídící radě spolu 
s plánem pracovních míst. Řídící rada 
sestaví každý rok na základě předběžného 
návrhu vypracovaného výkonným 
ředitelem odhad příjmů a výdajů orgánu 
pro pojišťovnictví na následující 
rozpočtový rok. Tento odhad, který 
zahrnuje návrh plánu pracovních míst, 
předkládá řídící rada Komisi do 31. března. 
Před přijetím odhadu schvaluje návrh 
vypracovaný výkonným ředitelem rada 
orgánů dohledu.

1. S výjimkou prvního roku fungování 
orgánů pojišťovnictví, který skončí dne 
31. prosince 2011 (viz čl. 49 odst. 6a dole), 
výkonný ředitel do 15. února každého roku 
vypracuje předběžný návrh odhadu příjmů 
a výdajů pro nadcházející rozpočtový rok a 
tento předběžný návrh rozpočtu předloží 
řídící radě a radě orgánů dohledu spolu 
s plánem pracovních míst. Řídící rada 
sestaví každý rok na základě předběžného 
návrhu vypracovaného výkonným 
ředitelem a schváleného řídící radou, 
odhad příjmů a výdajů orgánu pro 
pojišťovnictví na následující rozpočtový 
rok. Tento odhad, který zahrnuje návrh 
plánu pracovních míst, předkládá rada
orgánů dohledu Komisi do 31. března. 
Před přijetím odhadu schvaluje návrh 
vypracovaný výkonným ředitelem řídící
rada.

Or. en

Odůvodnění

Bylo navrženo, aby v prvním roce fungování evropských orgánů dohledu, který skončí 31. 
prosince 2011, byly jejich rozpočty schváleny členy výborů 3. úrovně na základě konzultací 
s Komisí a následně předány ke schválení Radě a Parlamentu. To má zásadní význam, pokud 
má být zajištěna provozní nezávislost evropských orgánů dohledu, které tak mohou zahájit 
svou činnost na pevných finančních základech. Tato nezávislost je vyvážena odpovědností 
politickým orgánům EU.  
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Pozměňovací návrh 553
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Aniž jsou dotčena předchozí 
ustanovení, v prvním roce fungování 
orgánu pro pojišťovnictví, který skončí 
31. prosince 2011, budou rozpočet 
schvalovat členové výborů 3. úrovně na 
základě konzultací s Komisí a následně jej 
předají ke schválení Radě a Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. V prvním roce fungování orgánu pro 
pojišťovnictví, který skončí 31. prosince 
2011, budou rozpočet schvalovat členové 
výborů 3. úrovně na základě konzultací s 
Komisí a následně jej předají ke schválení 
Radě a Parlamentu. 

Or. en

Odůvodnění

Bylo navrženo, aby v prvním roce fungování evropských orgánů dohledu, který skončí 31. 
prosince 2011, byly jejich rozpočty schváleny členy výborů 3. úrovně, na základě konzultací 
s Komisí a následně předány ke schválení Radě a Parlamentu. To má zásadní význam, pokud 
má být zajištěna provozní nezávislost evropských orgánů dohledu, které tak mohou zahájit 
svou činnost na pevných finančních základech. Tato nezávislost je vyvážena odpovědností 
politickým orgánům EU. 
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Pozměňovací návrh 555
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Na zaměstnance orgánu pro 
pojišťovnictví, včetně jeho výkonného 
ředitele, se vztahuje služební řád, Pracovní 
řád ostatních zaměstnanců Evropských 
společenství a pravidla společně přijatá 
orgány Evropských společenství pro 
uplatňování těchto řádů.

1. Na zaměstnance orgánu pro 
pojišťovnictví, s výjimkou jeho předsedy, 
se vztahuje služební řád, Pracovní řád 
ostatních zaměstnanců Evropských 
společenství a pravidla společně přijatá 
orgány Evropských společenství pro 
uplatňování těchto řádů.

Or. en

Odůvodnění

Na předsedu by se neměl vztahovat služební řád úředníků Evropských společenství. Podmínky 
pracovní smlouvy předsedy by měla stanovit rada orgánů dohledu, stejně jako je tomu 
v případě prezidenta a členů výkonného výboru Evropské centrální banky. Vzhledem k tomu, 
že předsedové budou součástí ESRB a jeho řídícího výboru, je uplatnění stejného přístupu 
jako u ECB na místě. 

Pozměňovací návrh 556
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nesmí přijmout pracovní místo u finanční 
instituce, která byla předtím předmětem 
dohledu evropského systému finančního 
dohledu prvních 18 měsíců poté, co opustí 
pozici.

Or. en
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Pozměňovací návrh 557
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. O vnitřním jazykovém režimu orgánu 
pro pojišťovnictví rozhoduje řídící rada.

2. O vnitřním jazykovém režimu orgánu 
pro pojišťovnictví rozhoduje rada orgánů 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Účast na práci orgánu pro 
pojišťovnictví, která je v přímém zájmu 
orgánu pro pojišťovnictví a třetích zemí, 
je otevřena také třetím zemím, které 
uplatňují právní předpisy, jež uznává 
Evropská unie za rovnocenné v oblastech 
působnosti orgánů pro pojišťovnictví 
podle čl. 1 odst. 2, a pokud tato účast 
podporuje sbližování výsledků dohledu. 
Tato účast předpokládá uzavření 
administrativní dohody podle článku 18.

Or. en



PE439.927v01-00 96/104 AM\809582CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 559
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato účast by se měla uskutečňovat 
prostřednictvím účinné dvoustranné a 
vícestranné výměny informací mezi 
příslušnými orgány a orgánem pro 
pojišťovnictví při dodržení platných 
ustanovení o důvěrnosti a ochraně údajů 
příslušných právních předpisů 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise odpovídá za administrativní 
zřízení a počáteční administrativní zajištění 
činnosti orgánu pro pojišťovnictví, dokud 
orgán pro pojišťovnictví nebude mít 
dostatečné provozní možnosti k provádění 
vlastního rozpočtu.

1. Komise v úzké spolupráci s Evropským 
výborem orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním, který se zřizuje 
rozhodnutím Komise 2009/79/ES (výbor 3. 
úrovně), odpovídá za administrativní 
zřízení a počáteční administrativní zajištění 
činnosti orgánu pro pojišťovnictví, dokud 
orgán pro pojišťovnictví nebude mít 
dostatečné provozní možnosti k provádění 
vlastního rozpočtu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 561
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. V období po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a před zřízením orgánu pro 
pojišťovnictví výbor 3. úrovně 
spolupracuje s Komisí na přípravě 
nahrazení výboru 3. úrovně orgánem pro 
pojišťovnictví. Výbory 3. úrovně mohou 
provádět přípravné činnosti na základě 
rozhodnutí příslušných orgánů orgánu 
pro pojišťovnictví. Sem spadá určení 
postupu výběru předsedy a výkonného 
ředitele orgánu pro pojišťovnictví a členů 
řídící rady a uspořádání tohoto výběru.  

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je vyjasnit ustanovení o přípravných činnostech, které mohou být prováděny 
před zřízením evropských orgánů dohledu. V zájmu účinnosti je nezbytné, aby mohly po 
vstupu tohoto nařízení v platnost v rámci příprav na zřízení evropských orgánů dohledu 
výbory 3. úrovně přijmout potřebná opatření, přičemž tyto přípravné práce podléhají 
schválení příslušných orgánů evropských orgánů dohledu. Tento pracovní postup pomůže co 
nejvíce zkrátit období, během něhož nebudou evropské orgány dohledu plně provozuschopné, 
než budou jmenováni příslušní předsedové a výkonní ředitelé. 

Pozměňovací návrh 562
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. V období po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a před dnem jmenování 
předsedy a členů řídící rady a před 
jmenováním výkonného ředitele povede 
evropský orgán dohledu prozatímní 
předseda stávajícího výboru 3. úrovně a 
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řízení se ujme generální tajemník.  

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je vyjasnit ustanovení o přípravných činnostech, které mohou být prováděny 
před zřízením evropských orgánů dohledu. V zájmu účinnosti je nezbytné, aby mohly po 
vstupu tohoto nařízení v platnost v rámci příprav na zřízení evropských orgánů dohledu 
výbory 3. úrovně přijmout potřebná opatření, přičemž tyto přípravné práce podléhají 
schválení příslušných orgánů evropských orgánů dohledu. Tento pracovní postup pomůže co 
nejvíce zkrátit období, během něhož nebudou evropské orgány dohledu plně provozuschopné, 
než budou jmenováni příslušní předsedové a výkonní ředitelé.

Pozměňovací návrh 563
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Orgán pro pojišťovnictví je považován 
za právního nástupce Evropského výboru 
orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a 
zaměstnaneckým penzijním pojištěním. 
Nejpozději v den zřízení orgánu pro 
pojišťovnictví budou na orgán pro 
pojišťovnictví automaticky převedeny 
veškerá aktiva a závazky a probíhající 
operace Evropského výboru orgánů 
dozoru nad pojišťovnictvím a 
zaměstnaneckým penzijním pojištěním. 
Evropský výbor orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním vypracuje přehled 
uvádějící jeho konečný zůstatek aktiv a 
pasiv ke dni takového převodu. Tento 
přehled bude předmětem auditu a bude 
předložen ke schválení členům 
Evropského výboru orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním a Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 564
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Všem zaměstnancům s uzavřenou 
smlouvou podle odstavce 1 je nabídnuta 
možnost uzavřít smlouvy dočasného 
zaměstnance podle čl. 2 písm. a) 
pracovního řádu pro různé platové třídy 
stanovené v plánu pracovních míst 
orgánu pro pojišťovnictví. 

2. S cílem umožnit hladký přechod 
stávajících pracovníků do orgánu pro 
pojišťovnictví všem zaměstnancům 
s uzavřenou smlouvou podle odstavce 1, 
včetně dočasně přidělených pracovníků, je 
nabídnuta možnost uzavřít smlouvy 
dočasného zaměstnance za stejných či 
srovnatelných hospodářských a právních 
podmínek v souladu s příslušným právním 
rámcem.

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je vytvořit konkrétní ustanovení pro přechod stávajících pracovníků výboru 3. 
úrovně.

Pozměňovací návrh 565
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Po vstupu tohoto nařízení v platnost 
provede orgán oprávněný uzavírat smlouvy 
vnitřní výběrové řízení omezené na 
zaměstnance, kteří mají smlouvu 
s Evropským výborem orgánů dozoru nad 
pojišťovnictvím a zaměstnaneckým 
penzijním pojištěním nebo jeho 
sekretariátem, a to v zájmu zjištění 
schopností, výkonnosti a bezúhonnosti 
osob, které mají být zaměstnány.

Po vstupu tohoto nařízení v platnost 
provede orgán oprávněný uzavírat smlouvy
vnitřní výběrové řízení omezené na 
zaměstnance, kteří mají smlouvu s
výborem 3. úrovně nebo jeho 
sekretariátem, a to v zájmu zjištění 
schopností, výkonnosti a bezúhonnosti 
osob, které mají být zaměstnány. V rámci 
tohoto vnitřního výběrového postupu se 
plně zohlední schopnosti a zkušenosti, 
které jednotlivec prokázal během svého 
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působení před tímto přechodem.

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je vytvořit konkrétní ustanovení pro přechod stávajících pracovníků výboru 3. 
úrovně.

Pozměňovací návrh 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do tří let ode dne stanoveného v článku 
67 druhém pododstavci a každé tři roky 
poté zveřejní Komise souhrnnou zprávu o 
zkušenostech získaných při provádění 
činnosti orgánu pro pojišťovnictví a 
postupů stanovených tímto nařízením.

1. Do tří let ode dne stanoveného v článku 
67 druhém pododstavci a každé tři roky 
poté Komise přezkoumá toto nařízení, 
zejména pak fungování článku 23, a
zveřejní souhrnnou zprávu o zkušenostech 
získaných při provádění činnosti orgánu 
pro pojišťovnictví a postupů stanovených 
tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je přimět Komisi k předkládání návrhů, které by 
vyjasnily koncepci fiskálních povinností členských států a aktualizovaly nařízení tak, aby bylo 
připraveno na případné změny, které s sebou přinese uplatňování rámce nařízení Společenství 
pro řízení krizí v bankovním sektoru, které Komise nedávno předložila ke konzultacím. 

Pozměňovací návrh 567
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato zpráva zahrnuje hodnocení 
fungování skupiny zúčastněných stran a 
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případné posílení, které by učinilo 
poskytování těchto rad povinným.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kromě toho tato zpráva také vyhodnotí 
pokrok dosažený v rámci sbližování 
regulace a dohledu v oblasti řízení a řešení 
krizí ve Společenství. Hodnocení se 
provádí na základě rozsáhlých konzultací, 
včetně konzultací se skupinou 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů.

Kromě toho tato zpráva také vyhodnotí 
pokrok, který byl učiněn při dosahování 
cílů orgánu pro pojišťovnictví, a vývoj 
v rámci sbližování a integrace regulace a 
dohledu v oblasti řízení a řešení krizí 
v Evropské unii. Zpráva rovněž hodnotí, 
jakým způsobem odvětví pokrývá náklady 
spojené s výkonem běžných funkcí a 
jakým způsobem lze dosáhnout jejich plné 
internalizace s přihlédnutím k cyklickým 
výhledům. Hodnocení se provádí na 
základě rozsáhlých konzultací, včetně 
konzultací se skupinou zúčastněných stran 
v oblasti pojištění, zajištění a 
zaměstnaneckých penzijních fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kromě toho tato zpráva také vyhodnotí 
pokrok dosažený v rámci sbližování 
regulace a dohledu v oblasti řízení a řešení 
krizí ve Společenství. Hodnocení se 
provádí na základě rozsáhlých konzultací, 

Kromě toho tato zpráva také vyhodnotí 
pokrok dosažený v rámci sbližování 
regulace a dohledu v oblasti řízení a řešení 
krizí ve Společenství a předloží zprávu 
Parlamentu a Radě společně 
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včetně konzultací se skupinou 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů.

s příslušnými návrhy na změnu tohoto 
nařízení. Hodnocení se provádí na základě 
rozsáhlých konzultací, včetně konzultací se 
skupinou zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je přimět Komisi k předkládání návrhů, které by 
vyjasnily koncepci fiskálních povinností členských států a aktualizovaly nařízení tak, aby bylo 
připraveno na případné změny, které s sebou přinese uplatňování rámce nařízení Společenství 
pro řízení krizí v bankovním sektoru, které Komise nedávno předložila ke konzultacím.

Pozměňovací návrh 570
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kromě toho tato zpráva také vyhodnotí 
pokrok dosažený v rámci sbližování 
regulace a dohledu v oblasti řízení a řešení 
krizí ve Společenství. Hodnocení se 
provádí na základě rozsáhlých konzultací, 
včetně konzultací se skupinou 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů.

Kromě toho tato zpráva také vyhodnotí 
pokrok dosažený v rámci sbližování 
regulace a dohledu v oblasti řízení a řešení 
krizí ve Společenství. Hodnocení se 
provádí na základě rozsáhlých konzultací, 
včetně konzultací se skupinou 
zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a skupinou zúčastněných stran v 
oblasti zaměstnaneckých penzijních fondů. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zohlednění zásadních rozdílů mezi pojišťovnami a penzijními fondy by se měla 
rozdělit skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění do dvou skupin: i) skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění a 
zajištění a ii) skupina zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Pozměňovací návrh 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Komise navrhne svou zprávu, ve které 
zohlední návrhy předložené skupinou 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů, radou orgánů dohledu a Smíšeným 
výborem. Tyto návrhy jsou připojeny ke 
zprávě, kterou zveřejní Komise. Komise 
může rovněž zvážit názory skupiny 
zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. Zpráva Komise mimo jiné hodnotí: 
úroveň sbližování dosaženou při 
používání standardů dohledu 
vnitrostátními orgány; působení kolegií 
orgánů dohledu; systémy dohledu nad 
přeshraničními institucemi, zejména 
institucemi celoevropského rozměru; vliv 
článku 23 na zajišťování a regulační 
orgány; sbližování dohledu v oblasti řízení 
a řešení krizí v Unii, a zda je třeba 
kombinovat obezřetnost a obchodní 
chování, nebo zda by měly být odděleny. 
Obsahuje návrhy na další posílení úlohy 
orgánu pro pojišťovnictví a ESFS s cílem 
vytvoření integrované evropské struktury 
dohledu.

Or. en
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