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Pozměňovací návrh 269
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropský 
orgán pro bankovnictví („bankovní 
orgán“).

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropský 
orgán pro dohled nad bankovnictvím
(„bankovní orgán“).

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bankovní orgán jedná v rozsahu 
směrnice 2006/48/ES, směrnice 
2006/49/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2002/65/ES a směrnice 94/19/ES, včetně 
všech směrnic, nařízení a rozhodnutí 
vycházejících z těchto aktů, a v rozsahu 
dalších aktů Společenství, které stanoví 
úkoly bankovního orgánu.

2. Bankovní orgán jedná v rozsahu 
směrnice 2006/48/ES, směrnice 
2006/49/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2002/65/ES a směrnice 94/19/ES, včetně 
všech směrnic, nařízení a rozhodnutí 
vycházejících z těchto aktů, a v rozsahu 
dalších aktů Společenství, které stanoví 
úkoly bankovního orgánu. Bankovní orgán 
jedná v rámci působnosti těchto aktů, a to 
v rozsahu, v němž se vztahují na úvěrové a 
finanční instituce.

Or. en

Odůvodnění

Musí být upřesněna oblast působnosti, v jejímž rámci může bankovní orgán jednat. Tímto 
nařízením nelze měnit působnost stávajících odvětvových nařízení.
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Pozměňovací návrh 271
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bankovní orgán jedná v rozsahu 
směrnice 2006/48/ES, směrnice 
2006/49/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2002/65/ES a směrnice 94/19/ES, včetně 
všech směrnic, nařízení a rozhodnutí 
vycházejících z těchto aktů, a v rozsahu 
dalších aktů Společenství, které stanoví 
úkoly bankovního orgánu.

2. Bankovní orgán jedná v rozsahu tohoto 
nařízení a také směrnice 2006/48/ES, 
směrnice 2006/49/ES, směrnice 
2002/87/ES, směrnice 2005/60/ES, 
směrnice 2002/65/ES a směrnice 94/19/ES, 
včetně všech směrnic, nařízení a 
rozhodnutí vycházejících z těchto aktů, a 
v rozsahu dalších aktů EU, které stanoví 
úkoly bankovního orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bankovní orgán jedná v rozsahu 
směrnice 2006/48/ES, směrnice 
2006/49/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2002/65/ES a směrnice 94/19/ES, včetně 
všech směrnic, nařízení a rozhodnutí 
vycházejících z těchto aktů, a v rozsahu 
dalších aktů Společenství, které stanoví 
úkoly bankovního orgánu.

2. Bankovní orgán jedná v rozsahu 
směrnice 2006/48/ES, směrnice 
2006/49/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2002/65/ES a směrnice 94/19/ES, včetně 
všech směrnic, nařízení a rozhodnutí 
vycházejících z těchto aktů, a v rozsahu 
dalších legislativních aktů EU, které 
stanoví úkoly bankovního orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Podle terminologie článku 290 Lisabonské smlouvy budou směrnice, jimiž se stanovuje rozsah 
činností Evropského orgánu pro bankovnictví, „legislativní akty“. Žádné další definice 
činností EBA jako „pravomoc jednat v určitých oblastech, zejména pokud jde o správu 
společností a jejich kontrolu“, by v tomto nařízení neměly existovat, aby tak nebyla 
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narušována právní jistota EBA. 

Pozměňovací návrh 273
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán jedná rovněž v oblasti 
činností úvěrových institucí, finančních 
konglomerátů, (alternativních) 
investičních podniků, platebních institucí 
a institucí elektronických peněz, včetně 
otázek řízení společností, auditů a 
finančního výkaznictví, za předpokladu, 
že takové činnosti ze strany bankovního 
orgánu jsou nutné pro zajištění účinného 
a důsledného uplatňování legislativy 
uvedené v tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Bankovní orgán jedná rovněž v oblasti 
činností úvěrových institucí, finančních 
konglomerátů, investičních podniků, 
platebních institucí a institucí 
elektronických peněz, včetně otázek řízení 
společností, auditů a finančního 
výkaznictví, za předpokladu, že takové 
činnosti ze strany bankovního orgánu 
jsou nutné pro zajištění jak účinné a 
důsledné harmonizace právních předpisů 
uvedených v odstavci 2 a jejich 
jednotného uplatňování, tak i jednotného 
uplatňování následných právně závazných 
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aktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ustanoveními tohoto nařízení nejsou 
dotčeny pravomoci Komise zajistit 
dodržování práva Společenství, zejména 
podle článku 226 Smlouvy.

3. Ustanoveními tohoto nařízení nejsou 
dotčeny pravomoci Komise zajistit 
dodržování práva EU, zejména podle 
článku 258 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: 
i) k lepšímu fungování vnitřního trhu, 
včetně především vysoké, účinné a 
jednotné úrovně regulace a dohledu, ii) 
k ochraně vkladatelů a investorů, iii) 
k zajištění integrity, účinnosti a správného 
fungování finančních trhů, iv) k zachování 
stability finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Bankovní orgán podporuje finanční 
udržitelnost a silný evropský finanční trh  
s cílem přispívat: i) k lepšímu fungování 
vnitřního trhu, včetně především vysoké, 
účinné a jednotné úrovně regulace a 
dohledu, ii) k ochraně vkladatelů a 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
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Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování a 
konkurenceschopnosti vnitřního trhu na 
základě finančního začlenění a dosažení 
rovných podmínek pro všechny, 
k předcházení a korekci systémových a 
přeshraničních rizik, a včetně především 
vysoké, účinné, jednotné a evropské
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
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úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

úrovně regulace a dohledu, ia) 
k předcházení regulační arbitráži a tomu, 
aby mezi členskými státy docházelo 
k přílišné soutěži, pokud jde o striktnost 
postupů dohledu a vynucování nařízení,
ii) k ochraně vkladatelů a investorů, iii) 
k zajištění integrity, účinnosti a správného 
fungování finančních trhů, iv) k zachování 
stability finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů a dalších 
zainteresovaných stran i veřejných 
financí, iii) k zajištění integrity, účinnosti a 
správného fungování finančních trhů, iv) 
k zachování stability finančního systému, a 
v) k posílení koordinace dohledu na 
mezinárodní úrovni. Za tímto účelem 
přispívá bankovní orgán k zajištění 
jednotného, účinného a efektivního 
uplatňování práva Společenství podle čl. 1 
odst. 2 výše tím, že podporuje sbližování 
dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 280
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, transparentnosti, účinnosti a 
správného fungování finančních trhů a 
jeho udržitelné interakce s reálnou 
ekonomikou, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) ke snížení 
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finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

procykličnosti financí a k zachování 
krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé 
stability finančního systému obecně, a v) 
k posílení koordinace dohledu na 
mezinárodní úrovni. Za tímto účelem 
přispívá bankovní orgán k zajištění 
jednotného, účinného a efektivního 
uplatňování práva Společenství podle čl. 1 
odst. 2 výše tím, že podporuje sbližování 
dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k posílení 
bezproblémového provádění měnové 
politiky trhu a k zajištění sledovatelnosti 
úvěru, stejně jako bankovních vkladů a 
institučních fondů, k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, 
přičemž zohlední potřebu zintenzivnit 
hospodářskou soutěž a inovace v rámci 
vnitřního trhu a dosahovat celosvětové 
konkurenceschopnosti. Za tímto účelem 
přispívá bankovní orgán k zajištění 
jednotného, účinného a efektivního 
uplatňování práva Společenství podle čl. 1 
odst. 2 výše tím, že podporuje sbližování 
dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
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. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, 
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Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

přičemž zohlední potřebu zintenzivnit 
hospodářskou soutěž a inovace v rámci 
vnitřního trhu a dosahovat celosvětové 
konkurenceschopnosti. Za tímto účelem 
přispívá bankovní orgán k zajištění 
jednotného, účinného a efektivního 
uplatňování práva Společenství podle čl. 1 
odst. 2 výše tím, že podporuje sbližování 
dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje, že je třeba zintenzivnit hospodářskou soutěž, jak je uvedeno 
ve Skinnerově zprávě.

Pozměňovací návrh 285
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni,
vi) k vytváření společné metodiky pro 
posuzování účinku charakteristik 
produktu a procesu distribuce na finanční 
pozici institucí a na ochranu spotřebitelů, 
aby byly zajištěny rovné podmínky pro 
všechny. Za tímto účelem přispívá 
bankovní orgán k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu a 
předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 286
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k dosahování cílů 
UEM a k posílení koordinace dohledu na 
mezinárodní úrovni. Za tímto účelem 
přispívá bankovní orgán k zajištění 
jednotného, účinného a efektivního 
uplatňování práva Společenství podle čl. 1 
odst. 2 výše tím, že podporuje sbližování 
dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
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finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, a 
vi) k zabránění budoucímu vytváření 
úvěrových bublin finančními institucemi 
v EU.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku vážnosti úvěrových bublin v současné krizi je nutné učinit výslovnou zmínku 
o preventivních opatřeních jako o jednom z cílů EBA. 

Pozměňovací návrh 288
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni 
a vi) k předcházení regulační arbitráži a 
k dosažení rovných podmínek pro 
všechny. Za tímto účelem přispívá 
bankovní orgán k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu a 
předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby jakákoliv opatření přijatá ESA byla učiněna s ohledem na širší oblast 
celosvětové konkurenceschopnosti, včetně předcházení regulační arbitráži. Evropský orgán 
dohledu by rovněž měl provádět ekonomický rozbor, má-li činit informovanější rozhodnutí 
o dopadu svých opatření na širší trh a o dopadu událostí na širším trhu na vlastní činnost. To 
je v souladu s osvědčenými postupy na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 289
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni,
vi) k předcházení regulační arbitráži a 
k dosažení celosvětových rovných 
podmínek pro všechny. Za tímto účelem 
přispívá bankovní orgán k zajištění 
jednotného, účinného a efektivního 
uplatňování práva Společenství podle čl. 1 
odst. 2 výše tím, že podporuje sbližování 
dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 290
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. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni 
a vi) k předcházení regulační arbitráži a 
k dosažení rovných podmínek pro 
všechny. Za tímto účelem přispívá 
bankovní orgán k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu a 
předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
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koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, 
iv) předcházení regulační arbitráži. Za 
tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni,
vii) k vytváření společné metodiky pro 
posuzování účinku charakteristik 
produktu a procesu distribuce na finanční 
pozici institucí a na ochranu spotřebitelů, 
aby byly zajištěny rovné podmínky pro 
všechny. Za tímto účelem přispívá 
bankovní orgán k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu a 
předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Zátěžové testy, včetně posuzování dopadu na spotřebitele, by se s ohledem na zkušenosti 
z roku 2008/2009 měly provádět na úrovni Společenství, pomocí společné metodiky, čímž 
budou s ohledem na záchranná opatření vytvořeny rovné podmínky pro všechny. 



PE439.966v01-00 18/82 AM\809989CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 293
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, v) a vii) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni 
a spolupráce, k zintenzivnění celosvětové 
hospodářské soutěže a k podpoře 
finančního rozvoje v méně vyspělých 
ekonomikách. Za tímto účelem přispívá 
bankovní orgán k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu a 
předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
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integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotné, účinné a efektivní
harmonizace a uplatňování práva 
Evropské unie podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje integraci a sbližování 
dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a 
provádí ekonomické rozbory trhů s cílem 
podpořit dosažení cílů bankovního 
orgánu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a 
provádí ekonomické rozbory trhů s cílem 
podpořit dosažení cílů bankovního 
orgánu.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby jakákoliv opatření přijatá ESA byla učiněna s ohledem na širší oblast 
celosvětové konkurenceschopnosti, včetně zabránění regulační arbitráži. Evropský orgán 
dohledu by rovněž měl provádět ekonomický rozbor, má-li činit informovanější rozhodnutí 
o dopadu svých opatření na širší trh a o dopadu událostí na širším trhu na vlastní činnost. To 
je v souladu s osvědčenými postupy na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 296
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. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a 
provádí ekonomické rozbory trhů s cílem 
podpořit dosažení cílů bankovního 
orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje, že je třeba zintenzivnit hospodářskou soutěž, jak je uvedeno 
ve Skinnerově zprávě.
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Pozměňovací návrh 297
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem bankovního orgánu je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů a investorů, iii) k zajištění 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá bankovní orgán 
k zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství 
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a 
provádí ekonomický rozbor trhů s cílem 
podpořit dosažení cílů bankovního 
orgánu. Musí zohledňovat mezinárodně 
schválené normy a zásady.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán se při provádění svých 
úkolů zejména zaměří na instituce 
s celoevropským rozměrem, zvláště 
pomocí úzkého propojení s kolegii orgánů 
dohledu, která mají jejich dohled na 
starosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 299
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Při provádění úkolů stanovených 
tímto nařízením vystupuje bankovní orgán 
nezávisle a objektivně ve výlučném zájmu 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byla udržována nezávislost regulace a dohledu, pokud jde o evropské orgány 
dohledu, a institucionální a finanční nezávislost těchto orgánů. Navrhuje se proto zavést 
v nařízení jasné ustanovení týkající se nezávislosti evropských orgánů dohledu. Toto 
ustanovení by doplnilo použití jiných ustanovení nařízení, která se mimo jiné zaměřují na 
nezávislost předsedy evropského orgánu dohledu.

Pozměňovací návrh 300
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
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Evropský systém finančního dohledu

1. Bankovní orgán je součástí Evropského 
systému finančního dohledu, jehož 
hlavním účelem je zajistit, aby pravidla 
platná ve finančním odvětví byla vhodně 
uplatňována s cílem zachovat finanční 
stabilitu a zajistit tak důvěru ve finanční 
systém jako celek a dostatečnou ochranu 
pro zákazníky finančních služeb.
2. Evropský systém finančního dohledu 
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zahrnuje:
a) Evropský výbor pro systémová rizika,
b) Evropský orgán dohledu (cenné papíry 
a trhy) zřízený nařízením (EU) č. .../... 
[ESMA], 
(c) Evropský orgán dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) zřízený nařízením (EU) č. .../... 
[EIOPA], 
d) bankovní orgán, 
e) Smíšený výbor evropských orgánů 
dohledu podle článku 40,
f) orgány v členských státech uvedené 
v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. .../... 
[ESMA], nařízení (ES) č. …/2009 
[EIOPA] a nařízení (ES) č. …/… [EBA],
g) Komisi pro účely provádění úkolů 
uvedených v článcích 7 a 9.
3. Prostřednictvím Smíšeného výboru 
evropských orgánů dohledu, zřízeného 
článkem 40, bankovní orgán pravidelně a 
úzce spolupracuje s Evropským výborem 
pro systémová rizika i s Evropským 
orgánem dohledu (pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) a 
s Evropským orgánem dohledu (cenné 
papíry a trhy), zajišťuje s nimi 
meziodvětvovou jednotnost činnosti a 
vyjednává společné postoje v oblasti 
dohledu nad finančními konglomeráty a 
v dalších meziodvětvových otázkách.
4. V souladu se zásadou loajální 
spolupráce podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy 
o EU spolupracují subjekty zapojené do 
ESFS v duchu důvěry a navzájem se plně 
respektují, zejména při zajišťování 
vhodné a spolehlivé vzájemné výměny 
informací.
5. Pouze orgány dohledu, které jsou 
součástí Evropského systému orgánů 
finančního dohledu, mají pravomoc 
provádět dohled nad finančními 
institucemi působícími v Evropské unii.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je začlenit Komisi do Evropského systému finančního dohledu, jak je 
uvedeno v Goulardově zprávě.

Pozměňovací návrh 301
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Evropský systém finančního dohledu

1. Bankovní orgán je součástí Evropského 
systému finančního dohledu, dále jen 
ESFS, který funguje jako integrovaná síť 
orgánů dohledu, kde jsou společně 
všechny orgány členských států a 
Evropské unie s pravomocemi v oblasti 
dohledu nad finančními službami, jak 
jsou začleněny v tomto a souvisejících 
nařízeních EU. Hlavním účelem je zajistit, 
aby byl uplatňován přísný a jednotný 
evropský dohled nad finančními 
institucemi, který vnese důvěru do 
finančního systému, podpoří evropský 
udržitelný růst a vyjde vstříc potřebám 
podniků a občanů.
2. ESFS má tyto členy:
a) Evropský výbor pro systémová rizika,
b) Evropský orgán dohledu (cenné papíry 
a trhy) zřízený nařízením (EU) č. .../... 
[ESMA],
c) Evropský orgán dohledu (pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění) 
zřízený nařízením (EU) č. .../... [EIOPA],
d) bankovní orgán,
e) Smíšený výbor evropských orgánů 
dohledu podle článku 40,
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f) orgány v členských státech uvedené 
v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. .../... 
[ESMA], nařízení (ES) č. …/2009 
[EIOPA] a nařízení (ES) č. …/… [EBA],
g) Komisi pro účely provádění úkolů 
uvedených v článcích 7 a 9,
3. V souladu se zásadou loajální 
spolupráce podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy 
o EU spolupracují všechny subjekty 
zapojené do ESFS v duchu důvěry a 
navzájem se plně respektují.
4. Všechny finanční instituce podléhají 
právně závazným aktům podle evropského 
práva a dohledu příslušných orgánů, 
složky ESFS. 
5. ESFS by neměl příslušným orgánům 
bránit ve výkonu vnitrostátních pravomocí 
v oblasti dohledu v souladu s právně 
závaznými evropskými akty a 
mezinárodními zásadami obezřetnosti 
v oblasti bankovního dohledu.
6. Pouze orgány dohledu, které jsou 
součástí Evropského systému orgánů 
finančního dohledu, mají pravomoc 
provádět dohled nad finančními 
institucemi v Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „finančními institucemi“ rozumí 
„úvěrové instituce“ podle definice ve 
směrnici 2006/48/ES, „investiční 
podniky“ podle definice ve směrnici 
2006/49/ES a „finanční konglomeráty“ 
podle definice ve směrnici 2002/87/ES;

(1) „finančními institucemi“ rozumí 
jakýkoliv podnik, jehož hlavní 
podnikatelskou činností je příjem vkladů, 
poskytování úvěrů, poskytování 
pojišťovacích služeb nebo jiných 
finančních služeb svým klientům nebo 
členům či realizace finančních investic 
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nebo obchodní činnost na vlastní účet, a 
jakýkoli jiný podnik nebo subjekt působící 
v Evropské unii, jehož předmět podnikání 
je obdobný, byť nemá žádné přímé vztahy 
se širokou veřejností;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Diogo Feio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „finančními institucemi“ rozumí 
„úvěrové instituce“ podle definice ve 
směrnici 2006/48/ES, „investiční 
podniky“ podle definice ve směrnici 
2006/49/ES a „finanční konglomeráty“ 
podle definice ve směrnici 2002/87/ES;

(1) „finančními institucemi“ rozumí 
podniky nebo instituce podléhající 
jakémukoliv legislativnímu aktu 
uvedenému v čl. 1 odst. 2. Pokud jde však 
o směrnici 2005/60/ES, „finančními 
institucemi“ rozumí pouze úvěrové a 
finanční instituce podle definice v této 
směrnici;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „finančními institucemi“ rozumí 
„úvěrové instituce“ podle definice ve 
směrnici 2006/48/ES, „investiční podniky“ 
podle definice ve směrnici 2006/49/ES a
„finanční konglomeráty“ podle definice ve 
směrnici 2002/87/ES;

(1) finančními institucemi“ rozumí 
„úvěrové instituce“ podle definice ve 
směrnici 2006/48/ES, „investiční podniky“ 
podle definice ve směrnici 2006/49/ES,
„finanční konglomeráty“ podle definice ve 
směrnici 2002/87/ES a obecně všechny 
druhy podniků a subjektů podléhajících 
jakémukoli legislativnímu aktu 
uvedenému v čl. 1 odst. 2;
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Or. en

Pozměňovací návrh 305
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „finančními institucemi“ rozumí 
„úvěrové instituce“ podle definice ve 
směrnici 2006/48/ES, „investiční podniky“ 
podle definice ve směrnici 2006/49/ES 
a „finanční konglomeráty“ podle definice 
ve směrnici 2002/87/ES;

1) „finančními institucemi“ rozumí 
„úvěrové instituce“ podle definice ve 
směrnici 2006/48/ES, „investiční podniky“ 
podle definice ve směrnici 2006/49/ES 
a „finanční konglomeráty“ podle definice 
ve směrnici 2002/87/ES, jakož i veřejné 
banky, zejména banky rozvojové;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zaměřen na EIB, veřejnou rozvojovou banku, jež nepodléhá 
kontrole vnitrostátních orgánů. V roce 2007 Evropský parlament po politické diskusi o zprávě 
Evropské investiční banky za rok 2006 požadoval, aby tato instituce byla podrobena stejným 
obezřetnostním pravidlům jako úvěrové instituce a skutečné nezávislé regulační kontrole.

Pozměňovací návrh 306
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „příslušnými orgány“ rozumí příslušné 
orgány definované ve směrnicích 
2006/48/ES a 2006/49/ES a v případě 
systémů pojištění vkladů orgány, které 
spravují tyto systémy podle směrnice 
94/19/ES.

(2) „příslušnými orgány“ rozumí příslušné 
orgány pro úvěrové a finanční instituce 
definované ve směrnicích 2006/48/ES,
2006/49/ES, 2007/64/ES, 2009/110/ES, 
2002/65/ES, 2005/60/ES a v případě 
systémů pojištění vkladů veřejné orgány, 
které spravují tyto systémy podle směrnice 
94/19/ES, nebo pokud je činnost systému 
pojištění vkladů řízena soukromou 
společností, veřejný orgán vykonávající 
dohled nad těmito systémy podle směrnice 
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94/19/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „příslušnými orgány“ rozumí příslušné 
orgány definované ve směrnicích 
2006/48/ES a 2006/49/ES a v případě 
systémů pojištění vkladů orgány, které 
spravují tyto systémy podle směrnice
94/19/ES.

(2) „příslušnými orgány“ rozumí příslušné 
orgány definované ve směrnicích 
2006/48/ES a 2006/49/ES a v případě 
systémů pojištění vkladů příslušné orgány 
uvedené ve směrnici 94/19/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Systémové riziko je riziko narušení 
finančních služeb, které je způsobeno 
významným zhoršením celého finančního 
systému, jež může mít závažné negativní 
důsledky pro reálnou ekonomiku. Určitý 
stupeň systémové důležitosti mohou mít 
potenciálně všechny druhy finančních 
institucí a zprostředkovatelů, trhů, 
infrastruktury a nástrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Přeshraniční riziko je riziko 
způsobené ekonomickou nerovnováhou 
nebo nedostatky ve finanční oblasti v celé 
Evropské unii nebo jejích částech, jež 
mohou mít výrazné negativní důsledky pro 
transakce mezi hospodářskými subjekty ze 
dvou nebo více členských států, pro 
fungování vnitřního trhu nebo pro veřejné 
finance EU nebo jejích členských států. 
Určitý stupeň systémové důležitosti mohou 
mít potenciálně všechny druhy 
hospodářských a finančních rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán je institucí Společenství
s právní subjektivitou.

1. Bankovní orgán je institucí Evropské 
unie s právní subjektivitou.

Or. en
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Pozměňovací návrh 311
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při provádění úkolů stanovených 
tímto nařízením vystupuje bankovní orgán 
nezávisle a objektivně ve výlučném zájmu 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Tři evropské orgány dohledu by měly vystupovat v nejlepším zájmu celé EU.

Pozměňovací návrh 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vnitrostátní orgány dohledu jednají 
jako členové bankovního orgánu 
s celoevropským rozměrem.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán má sídlo v Londýně. Bankovní orgán má sídlo ve Frankfurtu. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 314
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
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán má sídlo v Londýně. Bankovní orgán má sídlo ve [Frankfurtu]. 

Or. en

Odůvodnění

Podporuje to koordinaci činností orgánů.

Pozměňovací návrh 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán má sídlo v Londýně. Bankovní orgán má sídlo v (...).

Or. en

Odůvodnění

V závěrech ze zasedání Evropské rady ze dne 13. prosince 2003 se zdůrazňuje toto: „Závěrem 
se zástupci členských států, kteří se sešli na úrovni hlav států a vlád, dohodli, že upřednostní 
přistupující státy ve fázi, kdy vstoupí do Unie, při rozdělení křesel v dalších úřadech nebo 
agenturách, které budou v budoucnu zřízeny, aniž by tím byla dotčena skutečnost, že úřad 
evropského veřejného žalobce, bude li zřízen, bude mít v souladu s ustanoveními v rozhodnutí 
ze dne 8. dubna 1965 sídlo v Lucemburku.“
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Pozměňovací návrh 316
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán má následující úkoly: 1. Aby se zajistil účinný a soudržný dohled 
nad evropskými finančními institucemi, 
bankovní orgán má následující úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k vytváření kvalitních 
společných norem a zásad regulace a 
dohledu, zejména předkládáním stanovisek 
orgánům Společenství a přípravou pokynů, 
doporučení a návrhů technických norem, 
které budou vycházet z právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2;

a) přispívat k vytváření kvalitních 
společných norem a zásad regulace a 
dohledu, zejména předkládáním stanovisek 
orgánům Evropské unie a přípravou 
pokynů, doporučení a návrhů technických 
norem, které budou vycházet z tohoto 
nařízení a z právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
právních předpisů Společenství, zejména 
tak, že přispívá ke společné kultuře 
dohledu, zajišťuje jednotné, účinné 

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
právních předpisů Společenství, zejména 
tak, že přispívá ke společné kultuře 
dohledu, zajišťuje jednotné, účinné 
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a efektivní uplatňování právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2, zabraňuje 
regulační arbitráži, zprostředkovává a 
urovnává spory mezi příslušnými orgány, 
podporuje jednotné působení kolegií 
orgánů dohledu a přijímá opatření 
v mimořádných situacích;

a efektivní uplatňování právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2, zabraňuje 
regulační arbitráži, zprostředkovává a 
urovnává spory mezi příslušnými orgány, 
podporuje účinný a soudržný dohled nad 
finančními institucemi s celoevropským 
rozměrem a zajišťuje jednotné působení 
kolegií orgánů dohledu a přijímá opatření 
v mimořádných situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
právních předpisů Společenství, zejména 
tak, že přispívá ke společné kultuře 
dohledu, zajišťuje jednotné, účinné 
a efektivní uplatňování právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2, zabraňuje 
regulační arbitráži, zprostředkovává a 
urovnává spory mezi příslušnými orgány, 
podporuje jednotné působení kolegií 
orgánů dohledu a přijímá opatření 
v mimořádných situacích;

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
norem a právních předpisů EU, zejména 
tak, že přispívá ke společné kultuře 
dohledu, zajišťuje jednotné, účinné a 
efektivní uplatňování tohoto nařízení a
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2, zabraňuje regulační arbitráži, 
zprostředkovává a urovnává spory mezi 
příslušnými orgány, zajišťuje jednotné 
působení kolegií orgánů dohledu a přijímá 
mimo jiné opatření v mimořádných 
situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k jednotnému uplatňování b) přispívat k jednotnému uplatňování 
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právních předpisů Společenství, zejména 
tak, že přispívá ke společné kultuře 
dohledu, zajišťuje jednotné, účinné 
a efektivní uplatňování právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2, zabraňuje 
regulační arbitráži, zprostředkovává a 
urovnává spory mezi příslušnými orgány, 
podporuje jednotné působení kolegií 
orgánů dohledu a přijímá opatření 
v mimořádných situacích;

legislativních aktů EU, zejména tak, že 
přispívá ke společné kultuře dohledu, 
zajišťuje jednotné, účinné a efektivní 
uplatňování právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2, zabraňuje regulační 
arbitráži, zprostředkovává a urovnává 
spory mezi příslušnými orgány, podporuje 
jednotné působení kolegií orgánů dohledu 
a přijímá opatření v mimořádných 
situacích;

Or. en

Odůvodnění

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions. The supervisory process involves discretionary decision-making, which under the 
current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying and naming some 
institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU dimension”, is not 
appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Pozměňovací návrh 321
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporovat delegování úkolů a 
povinností mezi příslušnými orgány;

c) povzbuzovat a podporovat delegování 
úkolů a povinností mezi příslušnými 
orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 322
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporovat delegování úkolů a 
povinností mezi příslušnými orgány;

c) podněcovat a podporovat delegování 
úkolů a povinností mezi příslušnými 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) úzce spolupracovat s ESRB, zejména 
tak, že bude ESRB poskytovat informace 
nezbytné pro plnění jeho úkolů a bude 
zajišťovat řádný následný postup v souladu 
s varováními a doporučeními ESRB;

d) úzce spolupracovat s ESRB, zejména 
tak, že bude ESRB poskytovat informace 
nezbytné pro plnění jeho úkolů v souladu 
s čl. 21 odst. 2 a bude zajišťovat řádný 
následný postup v souladu s varováními a 
doporučeními ESRB;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyplývá z příslušného omezení pravomoci pro shromažďování informací 
v následujících pozměňovacích návrzích k čl. 21 odst. 2. Způsobem, jak zvýšit porozumění 
systémovým rizikům, je jednoznačně lepší výměna informací. Je však důležité, aby nebylo 
ohroženo tržní smýšlení případným zveřejňováním citlivých a důvěrných údajů, které by 
mohly narušit správné fungování finančních trhů.
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Pozměňovací návrh 324
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) úzce spolupracovat s jednotkou ESMA 
zajišťující ochranu investorů, povolení a 
sledování produktů a jejich uvedení na 
trh, zejména tak, že bude ESMA 
poskytovat informace nezbytné pro plnění 
jeho úkolů;

Or. en

Odůvodnění

ESMA by měl být pověřen úkoly ochrany investorů. Zajišťovat tyto úkoly by měl jediný orgán, 
avšak je nutné mu při tom poskytnout pomoc. Tak se lze nejvíc přiblížit dvouvrcholovému 
modelu, aniž by se tři navrhovaná nařízení o zřízení ESFS zásadním způsobem změnila jako 
celek. 

Pozměňovací návrh 325
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provádět srovnávací hodnocení činnosti 
příslušných orgánů pro posílení jednotnosti 
výsledků dohledu;

e) organizovat a provádět srovnávací 
hodnocení činnosti příslušných orgánů pro 
posílení jednotnosti výsledků dohledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 326
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provádět srovnávací hodnocení činnosti 
příslušných orgánů pro posílení jednotnosti 
výsledků dohledu;

e) organizovat a provádět srovnávací 
hodnocení činnosti příslušných orgánů pro 
posílení jednotnosti výsledků dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) hodnotit především přístupnost, 
dostupnost a úvěrové náklady pro 
domácnosti a podniky, zejména malé a 
střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) provádět ekonomickou analýzu trhů, 
rizik a významných společností, které ve 
velké míře využívají pákového efektu, 
s cílem informovat o plnění funkcí 
bankovního orgánu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) podpořit ochranu investorů a 
vkladatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) plnit všechny ostatní konkrétní úkoly 
stanovené v tomto nařízení a v právních 
předpisech Společenství uvedených v čl. 1 
odst. 2.

g) plnit všechny ostatní konkrétní úkoly 
stanovené v tomto nařízení a v právních 
předpisech Evropské unie uvedených v čl. 
1 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) plnit funkci kontrolního a 
regulačního orgánu pro veškeré instituce 
uvedené v článku 2, jež nejsou podrobeny 
kontrole vnitrostátního orgánu dohledu;

Or. fr
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Odůvodnění

Některé úvěrové instituce nebo rozvojové banky, jako je Evropská investiční banka, 
nepodléhají kontrole vnitrostátního orgánu dohledu, neboť se jedná o mezinárodní finanční 
instituce. Cílem návrhu je, aby nový evropský bankový orgán plnil tuto úlohu dohledového a 
regulačního orgánu. Tento návrh je zejména zaměřen na Evropskou investiční banku.

Pozměňovací návrh 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) převzít popřípadě všechny stávající 
úkoly Evropského výboru orgánů 
bankovního dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 gb) zveřejňovat a pravidelně aktualizovat 
na svých internetových stránkách 
informace vztahující se k této oblasti 
činnosti, a tím zajistit informace snadno 
přístupné veřejnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 334
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vyžadovat, aby vnitrostátní příslušné 
orgány prováděly na základě jednotné 
metodiky zátěžové testy;

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění odolnosti systému by EBA měl mít pravomoc provádět zátěžové testy a příslušné 
informace získávat v harmonizovaném formátu pro podávání zpráv a použitím metodiky 
v souladu s článkem 17.

Pozměňovací návrh 335
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přijímat individuální rozhodnutí určená
příslušným orgánům v konkrétních 
případech uvedených v článcích 10 a 11;

d) přijímat individuální nebo kolektivní
rozhodnutí určená příslušným orgánům 
v konkrétních případech uvedených 
v článcích 10 a 11;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijímat individuální rozhodnutí určená 
finančním institucím v konkrétních 

vypouští se
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případech uvedených v čl. 9 odst. 6, čl. 10 
odst. 3 a čl. 11 odst. 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijímat individuální rozhodnutí určená 
finančním institucím v konkrétních 
případech uvedených v čl. 9 odst. 6, čl. 10 
odst. 3 a čl. 11 odst. 4;

e) přijímat individuální nebo kolektivní
rozhodnutí určená finančním institucím 
v konkrétních případech uvedených v čl. 9 
odst. 6, čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zakázat obchodování s určitými 
produkty nebo určité typy transakcí, 
pokud pro EBA ESRB toto doporučení 
vydal, aby se předešlo většímu narušení 
ochrany investorů, jakož i narušení 
správného fungování a integrity 
finančních trhů, mimo jiné na pomoc 
ochraně investorů, nebo stability celého 
finančního systému Unie nebo jeho částí. 
Po určité době uvedené v zákazu by ESRB 
a EBA měly udržování zákazu vyhodnotit. 
Zákaz produktů a transakcí by měl být 
krajní řešení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 339
Marta Andreasen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) bankovní orgán reguluje obchodování 
s finančními produkty, a to jak na 
rozvíjejících se, tak na oslabujících trzích, 
aby se předešlo narušení ochrany 
investorů, jakož i narušení správného 
fungování a integrity finančních trhů. 
Udržovat likviditu na trzích krátkých 
prodejů lez povolit poté, co stoupnou 
kurzy komodit na burze;

Or. en

Odůvodnění

Orgánu dohledu by měla být ponechána možnost, aby povolil přiměřené tržní postupy a 
reguloval je za účelem optimálního fungování trhu, s přihlédnutím k potřebě ochrany 
investorů.

Pozměňovací návrh 340
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zajistit, aby vnitrostátní orgány měly 
nezbytné informace vztahující se 
k finančním institucím, a dostávat část 
těchto informací, pokud se dotýkají 
institucí s celoevropským rozměrem;

Or. en

Odůvodnění

Způsobem, jak zvýšit porozumění systémovým rizikům, je jednoznačně lepší výměna 
informací. Nesmíme však zapomínat na to, že pro shromažďování a výměnu informací již 
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existují mezi příslušnými orgány postupy a EBA by neměl žádat o informace přímo jednotlivé 
subjekty.

Pozměňovací návrh 341
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) shromažďovat přímo nezbytné 
informace o finančních institucích;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podporovat koordinovanou akci 
příslušných orgánů podle článku 16, 
včetně aktivace jejich pravomocí jako 
členů bankovního orgánu, k zajištění 
společné odpovědi EU na problém 
systémových a přeshraničních rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) analyzovat a sledovat, zda existují 
produkty nebo typy transakcí na 



PE439.966v01-00 44/82 AM\809989CS.doc

CS

jednotném trhu ohrožující celý finanční 
systém nebo jeho část;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba říci, že EBA nemůže kontrolovat každý produkt a typ transakce. Kromě toho již 
existuje právní úprava např. pro ochranu spotřebitelů, finanční poradenství, kapitálovou 
přiměřenost nebo nekalou hospodářskou soutěž. Tyto existující předpisy již ochranu 
spotřebitelů a subjektů prosazují.

Pozměňovací návrh 344
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při využití své pravomoci podle odst. 2 
písm. a) a d) musí bankovní orgán 
zohledňovat vnitrostátní právní předpisy 
členských států, které jsou s právem 
Společenství v souladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bankovní orgán vykonává veškeré 
výlučné pravomoci dohledu nad subjekty 
s působností v celém Společenství nebo 
hospodářskou činností s působností 
v celém Společenství, které mu jsou 
svěřeny právními předpisy uvedenými v čl. 
1 odst. 2. 

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Dohled by měl být vykonáván na vnitrostátní úrovni v prvé řadě vnitrostátními orgány.

Pozměňovací návrh 346
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bankovní orgán vykonává veškeré 
výlučné pravomoci dohledu nad subjekty 
s působností v celém Společenství nebo 
hospodářskou činností s působností 
v celém Společenství, které mu jsou 
svěřeny právními předpisy uvedenými v čl. 
1 odst. 2. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bankovní orgán vykonává veškeré 
výlučné pravomoci dohledu nad subjekty 
s působností v celém Společenství nebo 
hospodářskou činností s působností 
v celém Společenství, které mu jsou 
svěřeny právními předpisy uvedenými v čl. 
1 odst. 2. 

3. Bankovní orgán vykonává veškeré 
evropské výlučné pravomoci dohledu nad 
subjekty s působností v celé Evropě nebo 
hospodářskou činností s působností v celé 
Evropě, které mu jsou svěřeny právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 348
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomuto účelu disponuje bankovní orgán 
odpovídajícími pravomocemi pro 
vyšetřování a prosazování, jak je uvedeno 
v příslušných právních předpisech, i pro 
případné vyměřování poplatků. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomuto účelu disponuje bankovní orgán 
odpovídajícími pravomocemi pro 
vyšetřování a prosazování, jak je uvedeno 
v příslušných právních předpisech, i pro 
případné vyměřování poplatků. 

K tomuto účelu disponuje bankovní orgán 
odpovídajícími pravomocemi pro 
vyšetřování a prosazování, jak je uvedeno 
v příslušných právních předpisech, i pro 
případné vyměřování poplatků. Bankovní 
orgán působí v úzké spolupráci 
s příslušnými orgány a opírá se o jejich 
odborné znalosti, možnosti a pravomoci 
vykonávat výlučné pravomoci dohledu a 
provádět šetření.

Or. en

Odůvodnění

Bankovní orgán by měl pracovat v úzké spolupráci s příslušnými orgány. Je nezbytně nutné, 
aby se nový režim dohledu opíral o odborné znalosti, možnosti a pravomoci příslušných 
orgánů vykonávat výlučné pravomoci dohledu a provádět šetření. 
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Pozměňovací návrh 350
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomuto účelu disponuje bankovní orgán 
odpovídajícími pravomocemi pro 
vyšetřování a prosazování, jak je uvedeno 
v příslušných právních předpisech, i pro 
případné vyměřování poplatků. 

K tomuto účelu disponuje bankovní orgán 
odpovídajícími evropskými pravomocemi 
pro vyšetřování a prosazování, jak je 
uvedeno v příslušných právních 
předpisech, i pro případné vyměřování 
poplatků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Pravomoci orgánů členských států, jsou-li 

příslušnými orgány a členy bankovního 
orgánu

Pokud jsou orgány členských států 
příslušnými orgány a členy bankovního 
orgánu, jsou k dosažení cílů bankovního 
orgánu vybaveny pravomocí přijímat 
opatření dohledu k předcházení a korekci. 
Tyto pravomoci, související s finančními 
institucemi a vykonávané přiměřeně, 
zahrnují oprávnění:
a) požadovat a dostávat odpovídající 
informace, 
b) stanovovat požadavky na předkládání 
zpráv a zveřejňování informací,
c) provádět kontroly na místě,
d) přijímat obezřetnostní opatření (mimo 
jiné v případě střetu zájmů, řádné správy, 
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likvidity, rezerv, dividend a politik 
odměňování),
e) oddělit či nezahrnovat činnosti 
retailového bankovnictví ve vztahu 
k obchodování a jiným neveřejným 
službám, bylo-li na základě jednotných 
kritérií vyhodnoceno významné riziko,
f) omezit nebo dočasně zakázat některé 
produkty nebo typy transakcí, které by 
mohly přímo nebo nepřímo způsobit 
nadměrnou nestabilitu trhů nebo narušit 
celý evropský finanční systém nebo jeho 
části, veřejné finance nebo reálnou 
ekonomiku,
g) přikázat finančním institucím, aby 
vykonávaly svou činnost prostřednictvím 
dceřiné společnosti, bylo-li na základě 
jednotných kritérií vyhodnoceno 
významné riziko,
h) stanovovat odrazující pokuty,
i) odebrat oprávnění manažerům a 
ředitelům,
i) odvolávat vedení a členy správní rady,
k) dočasně intervenovat ve finančních 
institucích,
l) odnímat výhody omezení odpovědnosti 
významným akcionářům finančních 
institucí, pokud jsou v případech jako 
nedostatečná transparentnost, riskantní 
půjčky nebo výpůjčky či závažné a 
soustavné porušování povinností pasivní 
při ochraně korporátních zájmů,
m) rozšířit finanční odpovědnost na 
manažery, ředitele nebo finanční 
instituce, kteří zavdávají příčinu 
k závažnému a soustavnému porušování 
nebo na něm spolupracují nebo mají 
nepatřičný systém pobídek pro jejich 
služby, 
n) opatrovat případně prohlášení 
manažerů a ředitelů o střetu zájmů, 
činnosti a majetku,
o) požadovat vytvoření strategie řešení 
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problémů, která je pravidelně 
aktualizována a která zahrnuje 
strukturovaný mechanismus včasné 
intervence, pohotová nápravná opatření a 
pohotovostní plán pro případ úpadku,
p) rušit licence a odebírat průkazy,
q) dohadovat protokoly pro dosažení 
společné reakce na evropské úrovni, co 
nejrychleji a co nejpružněji, s cílem 
předejít narušení trhu nebo je korigovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické normy Jednotný kodex

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Aby se zajistil účinný a soudržný 
dohled nad evropskými finančními 
institucemi, Komise se zohledněním 
mezinárodních zásad odsouhlasených EU 
a na základě právních předpisů EU přijme 
v podobě nařízení nebo rozhodnutí normy 
regulace a schválí normy dohledu pro 
dosažení jednotného kodexu pro evropský 
dohled nad finančními službami. 



PE439.966v01-00 50/82 AM\809989CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. Jednotný kodex:
a) podrobně vymezí definice obsažené 
v evropské legislativě,
b) upřesní společné prvky požadavků na 
předkládání zpráv a zveřejňování 
informací v evropské legislativě,
c) stanoví vše, co je nutné k zajištění 
účinných postupů spolupráce, včetně 
posuzování rizik v oblasti dohledu a 
sdílení informací, které požadují evropské 
právní předpisy,
d) vymezí příslušné normy regulace a 
dohledu s cílem vypořádat se s včasnými 
varováními a doporučeními ESRB 
týkajícími se celé Evropské unie nebo její 
podstatné části,
e) vymezí příslušné normy regulace a 
dohledu pro řešení přeshraničních rizik, 
na která upozornil bankovní orgán nebo 
evropské orgány, pokud se týkají celé 
Evropské unie nebo její podstatné části,
f) vymezí příslušné normy regulace a 
dohledu, pokud jde o požadavky na 
předkládání zpráv a zveřejňování 
informací, požadavky týkající se
obezřetnostního dohledu pro významné 
společnosti, které ve velké míře využívají 
pákového efektu, a investiční prostředky 
vykonávající svou činnost v celé EU, a to 
s cílem předcházet systémovým rizikům a 
korigovat přeshraniční rizika.

Or. en
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Pozměňovací návrh 355
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán může připravovat
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2. Své návrhy norem předkládá 
Komisi ke schválení. 

1. Bankovní orgán připravuje technické 
normy v oblastech konkrétně stanovených 
v tomto nařízení a právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo na žádost 
Komise. Technické normy nezahrnují 
politická rozhodnutí a odrážejí zásadu 
proporcionality. Své návrhy norem 
předkládá Komisi k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci (normy regulace) 
nebo ke schválení jako prováděcí akty 
(normy dohledu) na základě tohoto 
nařízení a právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2. Své návrhy norem 
předkládá současně také Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými
v čl. 1 odst. 2. Své návrhy norem 
předkládá Komisi ke schválení. 

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy za účelem doplnění a 
úpravy prvků, které nejsou podstatné 
z hlediska právních předpisů uvedených
v čl. 1 odst. 2. Technické normy 
nepředstavují strategická ani politická 
rozhodnutí a jejich obsah je omezen 
právními předpisy, z nichž vycházejí. 

Or. en
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Odůvodnění

Technické normy a jejich působnost by měly být jasně vymezeny. Je třeba jasně říci, že 
technické normy nesmějí zahrnovat strategická ani politická rozhodnutí a že jejich cíl je 
omezen na podporu uplatňování právních předpisů spadajících do oblasti působnosti činnosti 
EBA. Rovněž je třeba vyjasnit, že Komise přijme technické normy z titulu svých pravomocí 
obsažených ve Smlouvě přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 357
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. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými
v čl. 1 odst. 2. Své návrhy norem 
předkládá Komisi ke schválení. 

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy za účelem doplnění, 
aktualizace a úpravy prvků, které nejsou 
podstatné z hlediska legislativních aktů 
uvedených v čl. 1 odst. 2. Technické 
normy nepředstavují strategická 
rozhodnutí a jejich obsah je vymezen 
legislativními akty, z nichž vycházejí. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zahrnout pojem „aktualizace“ a nahradit pojem „právní 
předpisy“ pojmem „legislativní akty“, jak je uvedeno ve Skinnerově zprávě.

Pozměňovací návrh 358
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2. Své návrhy norem předkládá 
Komisi ke schválení. 

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2. Technické normy 
nezahrnují politická rozhodnutí a jsou 
omezeny na určení podmínek uplatňování 
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těchto právních předpisů. Své návrhy 
norem předkládá Komisi ke schválení. 

Or. en

Odůvodnění

Závazné normy podle článku 7 by se neměly rozšířit na oblasti v působnosti posouzení ze 
strany orgánu dohledu. Pro neprovádění otevřených konzultací o technických normách nejsou 
dostatečné důvody. Navrhovaná možnost, aby Evropská komise jednala při změně technických 
norem ESA v zájmu Společenství podle vlastního uvážení, stírá v této oblasti rozlišování 
„techniky“ a „politiky“. Proto by tato možnost jednat měla být omezena a měla by se použít 
jen jako krajní řešení a za účelem uvést znění do souladu s obecným přístupem Rady k této 
věci.

Pozměňovací návrh 359
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2. Své návrhy norem 
předkládá Komisi ke schválení. 

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2. Technické normy 
neobsahují strategická rozhodnutí a jejich 
obsah je omezen právními předpisy, 
z nichž vycházejí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými
v čl. 1 odst. 2. Své návrhy norem 
předkládá Komisi ke schválení. 

1. Bankovní orgán může připravovat 
technické normy za účelem doplnění a 
úpravy prvků, které nejsou podstatné 
z hlediska právních předpisů uvedených
v čl. 1 odst. 2. Technické normy přispívají 
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k jednotnému kodexu, nepředstavují však 
strategická rozhodnutí a jejich obsah je 
omezen právními předpisy, z nichž 
vycházejí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. 

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán otevřené veřejné 
konzultace se všemi zúčastněnými 
stranami a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu, ledaže by 
takové konzultace a analýzy byly 
nepřiměřené z hlediska oblasti působnosti 
a dopadu dotčených technických norem 
nebo pokud by byla věc obzvláště 
naléhavou. Bankovní orgán si rovněž 
vyžádá stanovisko nebo radu skupiny 
zúčastněných stran v bankovnictví 
uvedené v článku 22. 

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. 

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán otevřené veřejné 
konzultace a provede analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů a 
přínosu, ledaže by takové konzultace a 
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analýzy byly nepřiměřené z hlediska 
oblasti působnosti a dopadu dotčených 
technických norem nebo pokud by byla 
věc obzvláště naléhavá. 

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi 
uspořádá bankovní orgán v případě 
potřeby otevřené veřejné konzultace 
o technických normách a provede analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů a 
přínosu. 

Bankovní orgán před přijetím návrhu 
technických norem provede otevřené 
veřejné konzultace o technických 
normách a analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu a 
proveditelnosti norem na trzích 
finančních služeb v EU. Bankovní orgán 
si rovněž vyžádá stanovisko nebo radu 
skupiny zúčastněných stran 
v bankovnictví uvedené v článku 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. 

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán před přijetím návrhu 
technických norem otevřené veřejné 
konzultace o technických normách a 
provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. Skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví, jak je 
uvedena v článku 22, může v průběhu 



PE439.966v01-00 56/82 AM\809989CS.doc

CS

tohoto procesu předkládat stanoviska a 
radit.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. 

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. Bankovní 
orgán zohlední různé účinky norem na 
demokraticky řízená družstva ve smyslu 
čl. 2 odst. 5 písm. a) až e) směrnice 
2008/48/ES na dohody o poskytování 
úvěru, které hrají důležitou úlohu v boji 
proti sociálnímu vyloučení na úrovni 
místních společenství. Technické normy 
odrážejí zásadu proporcionality.

Or. en

Odůvodnění

Evropský bankovní orgán musí zohlednit odlišné obchodní modely existující v odvětví 
finančních služeb. U stejných druhů finančních institucí by se technické normy mezi 
jednotlivými členskými státy neměly lišit, musí však umožnit určitou míru pružnosti, aby tak 
byla uznávána existence demokraticky řízených družstev, jejichž obchodní modely jsou 
k riziku náchylné jen málo a které hrají významnou úlohu v boji proti sociálnímu vyloučení 
v místních společenstvích.

Pozměňovací návrh 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán v případě potřeby otevřené 

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán otevřené veřejné 
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veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. 

konzultace o technických normách a 
provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. 

Or. en

Odůvodnění

V novém rámci dohledu by se měla plně používat lepší právní úprava a proporcionalita. 
Konzultace a posouzení dopadu „v případě potřeby“ nedostačují. Aby se zajistila 
transparentnost a zvýšila účinnost, je vhodné provádět veřejné konzultace a analýzy nákladů 
a přínosu v rámci vypracování technických norem, pokynů a doporučení soustavně. 

Pozměňovací návrh 367
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. 

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
bankovní orgán otevřené veřejné 
konzultace o technických normách a 
provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu. 

Or. en

Odůvodnění

Závazné normy podle článku 7 by se neměly rozšířit na oblasti v působnosti posouzení ze 
strany orgánu dohledu. Pro neprovádění otevřených konzultací o technických normách nejsou 
dostatečné důvody. Navrhovaná možnost, aby Evropská komise jednala při změně technických 
norem ESA v zájmu Společenství podle vlastního uvážení, stírá v této oblasti rozlišování 
„techniky“ a „politiky“. Proto by tato možnost jednat měla být omezena a měla by se použít 
jen jako krajní řešení a za účelem uvést znění do souladu s obecným přístupem Rady k této 
věci.
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Pozměňovací návrh 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu prodloužit 
o jeden měsíc. Komise může schválit 
návrhy norem pouze částečně nebo v 
pozměněném znění, jestliže to vyžaduje 
zájem Společenství.

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu prodloužit 
o jeden měsíc. 

Or. en

Odůvodnění

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Pozměňovací návrh 369
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu prodloužit 
o jeden měsíc. Komise může schválit 
návrhy norem pouze částečně nebo v 
pozměněném znění, jestliže to vyžaduje 
zájem Společenství. 

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí, částečně schválí nebo zamítne. 
Komise může tuto lhůtu prodloužit o jeden 
měsíc. Komise o svém rozhodnutí 
informuje Evropský parlament a Radu a 
uvede při tom své důvody. 

Or. en
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Odůvodnění

Komise by neměla mít pravomoc pozměňovat technické normy. Tyto normy jsou technické 
povahy, a proto by je měli vytvářet pouze techničtí odborníci v rámci evropského orgánu 
dohledu. Jestliže jsou z právních důvodů nebo z důvodů jednotného trhu normy nepřiměřené, 
Komise je může zcela nebo zčásti zamítnout.

Pozměňovací návrh 370
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu prodloužit 
o jeden měsíc. Komise může schválit 
návrhy norem pouze částečně nebo 
v pozměněném znění, jestliže to vyžaduje 
zájem Společenství. 

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí, částečně schválí nebo zamítne. 
Komise může tuto lhůtu prodloužit o jeden 
měsíc. Komise o svém rozhodnutí 
informuje Evropský parlament a Radu a 
uvede při tom své důvody. 

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla mít pravomoc pozměňovat obsah technických norem, pouze zajistit 
slučitelnost určitého návrhu ESA s právem EU.

Pozměňovací návrh 371
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu 
prodloužit o jeden měsíc. Komise může 
schválit návrhy norem pouze částečně
nebo v pozměněném znění, jestliže to 
vyžaduje zájem Společenství. 

Do tří měsíců od obdržení návrhů 
technických norem Komise návrhy norem 
dohledu schválí, pokud jsou v souladu 
s evropskou legislativou. V téže lhůtě 
Komise může přijmout návrhy 
technických norem v pozměněném znění, 
jestliže byly vypracovány jako normy 
regulace. Komise může v obou případech 
tuto lhůtu prodloužit o jeden měsíc.
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Or. en

Pozměňovací návrh 372
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu prodloužit 
o jeden měsíc. Komise může schválit 
návrhy norem pouze částečně nebo 
v pozměněném znění, jestliže to vyžaduje 
zájem Společenství. 

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu prodloužit 
o jeden měsíc. Za výjimečných okolností 
Komise může schválit návrhy norem pouze 
částečně nebo v pozměněném znění, 
jestliže to vyžaduje zájem Evropské unie. 

Or. en

Odůvodnění

Závazné normy podle článku 7 by se neměly rozšířit na oblasti v působnosti posouzení ze 
strany orgánu dohledu. Pro neprovádění otevřených konzultací o technických normách nejsou 
dostatečné důvody. Navrhovaná možnost, aby Evropská komise jednala při změně technických 
norem ESA v zájmu Společenství podle vlastního uvážení, stírá v této oblasti rozlišování 
„techniky“ a „politiky“. Proto by tato možnost jednat měla být omezena a měla by se použít 
jen jako krajní řešení a za účelem uvést znění do souladu s obecným přístupem Rady k této 
věci.

Pozměňovací návrh 373
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nemůže pozměnit obsah 
technických norem připravených 
bankovním orgánem bez předchozí 
koordinace s ním na úrovni stanovené 
tímto článkem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise normy neschválí nebo je 
schválí jen částečně či v pozměněném 
znění, oznámí bankovnímu orgánu důvody 
pro tento postup. 

Jestliže má Komise v úmyslu normy 
neschválit, zašle návrh zpět bankovnímu 
orgánu a písemně vysvětlí důvody toho, 
proč jsou normy v rozporu se zájmy 
Evropské unie, odporují zásadě 
proporcionality nebo narušují integraci 
evropského jednotného trhu.

Or. en

Odůvodnění

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Pozměňovací návrh 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise normy neschválí nebo je 
schválí jen částečně či v pozměněném 
znění, oznámí bankovnímu orgánu důvody 
pro tento postup. 

Jestliže má Komise v úmyslu normy 
neschválit, zašle návrh zpět bankovnímu 
orgánu a písemně vysvětlí důvody toho, 
proč jsou normy v rozporu se zájmy 
Evropské unie, odporují zásadě 
proporcionality nebo narušují integraci 
evropského jednotného trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Aby byla respektována nezávislost bankovního orgánu, Komise by neměla mít pravomoc 
pozměňovat technické normy přijaté EBA. 

Komise by technickou normu měla zavést postupem práva provádět kontrolu schvalování. 
Navrhuje se proto, aby měla možnost návrh technické normy zamítnout, pouze pokud se 
domnívá, že je rozhodnutí EBA v rozporu s veřejnými zájmy Společenství, nedodržuje zásadu 
proporcionality nebo narušuje integraci evropského jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 376
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise normy neschválí nebo je 
schválí jen částečně či v pozměněném 
znění, oznámí bankovnímu orgánu důvody 
pro tento postup. 

Jestliže má Komise v nejkrajnějším 
případě v úmyslu normy neschválit nebo 
je schválit částečně či v pozměněném 
znění, zašle návrh zpět bankovnímu 
orgánu a navrhne odůvodněné pozměněné 
znění. Do šesti týdnů bankovní orgán 
může návrhy pozměnit na základě 
pozměněného znění Komise a znovu je ve 
formě oficiálního stanoviska předložit 
Komisi. 

Or. en

Odůvodnění

Závazné normy podle článku 7 by se neměly rozšířit na oblasti v působnosti posouzení ze 
strany orgánu dohledu. Pro neprovádění otevřených konzultací o technických normách nejsou 
dostatečné důvody. Navrhovaná možnost, aby Evropská komise jednala při změně technických 
norem ESA v zájmu Společenství podle vlastního uvážení, stírá v této oblasti rozlišování 
„techniky“ a „politiky“. Proto by tato možnost jednat měla být omezena a měla by se použít 
jen jako krajní řešení a za účelem uvést znění do souladu s obecným přístupem Rady k této 
věci.
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Pozměňovací návrh 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise normy neschválí nebo je 
schválí jen částečně či v pozměněném 
znění, oznámí bankovnímu orgánu důvody 
pro tento postup. 

Jestliže Komise normy neschválí, navrhne 
odůvodněné změny a zašle návrh zpět 
bankovnímu orgánu. Bankovní orgán 
může návrhy pozměnit na základě změn 
Komise a znovu je předložit Komisi ke 
schválení. 

Or. en

Odůvodnění

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Pozměňovací návrh 378
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise normy neschválí nebo je 
schválí jen částečně či v pozměněném 
znění, oznámí bankovnímu orgánu
důvody pro tento postup. 

V každém případě Komise o svém 
rozhodnutí informuje bankovní orgán, 
Evropský parlament a Radu a uvede při 
tom důvody. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže během stanovené doby bankovní 
úřad nepředložil pozměněné normy nebo 
předložil normy, které nejsou pozměněny 
souhlasně s pozměněným zněním Komise, 
Komise může jako krajní řešení přijmout 
normy v pozměněném znění, jež pokládá 
za relevantní, nebo normy zamítnout.

Or. en

Odůvodnění

Závazné normy podle článku 7 by se neměly rozšířit na oblasti v působnosti posouzení ze 
strany orgánu dohledu. Pro neprovádění otevřených konzultací o technických normách nejsou 
dostatečné důvody. Navrhovaná možnost, aby Evropská komise jednala při změně technických 
norem ESA v zájmu Společenství podle vlastního uvážení, stírá v této oblasti rozlišování 
„techniky“ a „politiky“. Proto by tato možnost jednat měla být omezena a měla by se použít 
jen jako krajní řešení a za účelem uvést znění do souladu s obecným přístupem Rady k této 
věci.

Pozměňovací návrh 380
Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do jednoho měsíce od obdržení 
pozměněných norem Komise schválí 
předložené normy s pozměněným zněním 
bankovního orgánu nebo normy zamítne 
a o svém rozhodnutí informuje Evropský 
parlament a Radu. 

Or. en
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Odůvodnění

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Pozměňovací návrh 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do jednoho měsíce od obdržení 
pozměněných norem Komise schválí 
předložené normy s pozměněným zněním 
bankovního orgánu nebo normy zamítne.

Or. en

Odůvodnění

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Pozměňovací návrh 382
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme normy regulace jako akty 
v přenesené pravomoci podle článků 7a až 
7d tohoto nařízení a schválí normy 
dohledu jako prováděcí akty postupem 
podle článku 291 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do šesti týdnů pozmění bankovní orgán 
návrhy norem a řádně přitom zohlední 
připomínky Komise.

Or. en

Odůvodnění

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.
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Pozměňovací návrh 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do šesti týdnů pozmění bankovní orgán 
návrhy norem a řádně přitom zohlední 
připomínky Komise.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla respektována nezávislost bankovního orgánu, Komise by neměla mít pravomoc 
pozměňovat technické normy přijaté EBA. 

Komise by technickou normu měla zavést postupem práva provádět kontrolu schvalování. 
Navrhuje se proto, aby měla možnost návrh technické normy zamítnout, pouze pokud se 
domnívá, že je rozhodnutí EBA v rozporu s veřejnými zájmy Společenství, nedodržuje zásadu 
proporcionality nebo narušuje integraci evropského jednotného trhu.

Pozměňovací návrh 385
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nemůže pozměnit obsah 
technických norem připravených 
bankovním orgánem bez předchozí 
koordinace s ním na úrovni stanovené 
tímto článkem.

Or. en

Odůvodnění

Závazné normy podle článku 7 by se neměly rozšířit na oblasti v působnosti posouzení ze 
strany orgánu dohledu. Pro neprovádění otevřených konzultací o technických normách nejsou 
dostatečné důvody. Navrhovaná možnost, aby Evropská komise jednala při změně technických 
norem ESA v zájmu Společenství podle vlastního uvážení, stírá v této oblasti rozlišování 
„techniky“ a „politiky“. Proto by tato možnost jednat měla být omezena a měla by se použít 
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jen jako krajní řešení a za účelem uvést znění do souladu s obecným přístupem Rady k této 
věci.

Pozměňovací návrh 386
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí, která budou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie.

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
směrnic, nařízení nebo rozhodnutí, která 
budou zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Bude možné, aby ESA přijímaly všechna opatření 2. úrovně, a nebude dána možnost přijmout 
jakákoli opatření 2. úrovně, která by nezahrnovala ESA.

Pozměňovací návrh 387
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí, která budou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie.

2. Komise přijímá v souladu s články 7a 
až 7d akty v přenesené pravomoci, jejichž 
účelem je stanovení technických norem 
uvedených v odstavci 1. Technické normy 
se vytvoří s přihlédnutím k zásadě 
proporcionality jako zastřešujícímu prvku. 
Tyto akty budou mít formu nařízení nebo 
rozhodnutí, která by měla být zveřejněna
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Technické normy v EU by neměly mít za důsledek přílišnou zátěž průmyslu vztahující se 
k dodržování předpisů. To je obzvláště důležité v malých bankách. Jednotný kodex by měl být 
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založen na zásadě přiměřenosti postupů. Rovněž je třeba vyjasnit, že Komise přijme technické 
normy z titulu svých pravomocí obsažených ve Smlouvě přijímat akty v přenesené pravomoci 
(článek 290 Lisabonské smlouvy). Je třeba zajistit v procesu schvalování technických norem 
důslednou transparentnost.

Pozměňovací návrh 388
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí, která budou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie.

2. Komise přijímá v souladu s články 7a 
až 7d akty v přenesené pravomoci, jejichž 
účelem je stanovení technických norem 
uvedených v odstavci 1. Technické normy 
se vytvoří s přihlédnutím k zásadě 
proporcionality jako zastřešujícímu prvku. 
Tyto akty budou mít formu nařízení nebo 
rozhodnutí, která budou zveřejněna
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Jednotný evropský kodex by neměl mít za důsledek přílišnou zátěž průmyslu vztahující se 
k dodržování předpisů. To je obzvláště důležité v malých bankách. Jednotný kodex by měl být 
založen na zásadě „stejné riziko – stejná pravidla“ spíše než na „univerzálním řešení pro 
všechny“. 

Pozměňovací návrh 389
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. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí, která budou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 

2. Komise technické normy přijímá 
postupem podle článků 7a až 7d. Komise 
tyto akty přijímá ve formě nařízení nebo 
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unie. rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Technické normy by měly být považovány za akty v přenesené pravomoci, jak je to uvedeno 
v článku 29 SFU.

Pozměňovací návrh 390
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí, která budou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie.

2. Po dokončení řádného postupu budou
normy zveřejněny v Úředním věstníku 
Evropské unie a označeny jako normy EU 
v přenesené pravomoci nebo prováděcí 
normy EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jednotný kodex je pravidelně 
aktualizován a přizpůsoben nové evropské 
legislativě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 392
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Ve své výroční zprávě bankovní orgán 
uvede, které vnitrostátní orgány nesplnily 
normy regulace a dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
7 může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci, informuje druhý orgán a 
Komisi a uvede přenesené pravomoci, 
kterých by se zrušení mohlo týkat.
3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí blíže určených 
v daném rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo od pozdějšího data 
uvedeného v rozhodnutí. Rozhodnutí 
nemá vliv na platnost aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou již v platnosti. 
Zveřejňuje se v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en
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Odůvodnění

Změna, která odpovídá novým postupům „projednávání ve výborech“. Neměla by existovat 
žádná povinnost Parlamentu poskytovat pro zrušení písemné důvody. 

Pozměňovací návrh 394
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoc přijímat normy regulace 
uvedené v článku 7 je svěřena Komisi na 
neurčitou dobu, nestanoví-li příslušné 
zvláštní odvětvové právní předpisy jinak. 
2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 
současně Evropský parlament i Radu.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 7b až 
7c.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
7 může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.
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2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci informuje druhý orgán a 
Komisi v přiměřené lhůtě před přijetím 
konečného rozhodnutí a uvede přenesené
pravomoci, kterých by se zrušení mohlo 
týkat, a možné důvody pro toto zrušení.
3. Rozhodnutí o zrušení nabývá účinku 
okamžitě nebo od pozdějšího data 
uvedeného v rozhodnutí. Rozhodnutí 
nemá vliv na platnost aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou již v platnosti. 
Zveřejňuje se v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží 
o dva měsíce.
2. Pokud do uplynutí této lhůty Evropský 
parlament ani Rada námitku k aktu 
v přenesené pravomoci nevznesou, je akt 
v přenesené pravomoci zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost v den, který je 
v Úředním věstníku uveden.
Před uplynutím této lhůty a ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech může Evropský parlament i 
Rada informovat Komisi, že nehodlají 
vznést námitky k aktu v přenesené 
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pravomoci. V takových případech jsou 
akty v přenesené pravomoci zveřejněny 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupují v platnost v den, který je 
v Úředním věstníku uveden.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznesou námitku k přijatému aktu 
v přenesené pravomoci, tento akt 
v platnost nevstoupí.

Or. en

Odůvodnění

Změna, která odpovídá novým postupům „projednávání ve výborech“. Neměla by existovat 
žádná povinnost Parlamentu poskytovat pro námitku písemné důvody. 

Pozměňovací návrh 397
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7c
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta může 
prodloužit o dva měsíce.
2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, je akt 
v přenesené pravomoci zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie a 
vstupuje v platnost v den, který je v něm 
uveden. 
Před uplynutím této lhůty a ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech může Evropský parlament i 
Rada informovat Komisi, že nehodlají 
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vznést námitky k aktu v přenesené
pravomoci. V takovém případě se tento akt 
v přenesené pravomoci zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie a 
vstoupí v platnost dnem, který je v něm 
uveden.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku k přijatému aktu 
v přenesené pravomoci, tento akt 
v platnost nevstoupí. Orgán, který vznese 
námitku, uvede důvody pro vznesení 
námitky k aktu v přenesené pravomoci.

Or. en

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

Návrh nařízení
Článek 7 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7d
Neschválení nebo pozměnění navržených 

aktů v přenesené pravomoci
1. V případě, že Komise neschválí návrhy 
aktů v přenesené pravomoci nebo je 
pozmění, Komise informuje bankovní 
orgán, Evropský parlament a Radu a 
uvede své důvody. 
2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
nejpozději do jednoho měsíce vyzvat 
příslušného komisaře a předsedu 
bankovního orgánu, aby se zúčastnili 
schůze ad hoc příslušného výboru 
Evropského parlamentu nebo Rady a 
vysvětlili své odlišné názory.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad se Skinnerovou zprávou.

Pozměňovací návrh 399
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
bankovní orgán pokyny a doporučení 
určená příslušným orgánům či finančním 
institucím. 

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
bankovní orgán pokyny a doporučení 
určená příslušným orgánům či finančním 
institucím. V záležitostech, kdy je podle 
právních předpisů v souladu s článkem 7 
ve stávajícím nařízení bankovní orgán 
oprávněn připravovat technické normy, 
vydává pokyny a doporučení jenom, když 
už byly normy přijaty.

Or. en

Odůvodnění

Jeví se jako nezbytné zajistit, aby pokyny nebo doporučení nebyly dosazeny u norem, kdy 
právní předpisy stanovily normy: jedná se o věc právní jistoty. Kromě toho by v duchu 
zastřešujícího cíle sestavení robustního jednotného kodexu měly být velmi silné pobídka a 
legislativní mandát pro ESA navrhovat normy. 

Pozměňovací návrh 400
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS, předcházet 
možným snahám vnitrostátních orgánů 
o minimalizaci předpisů, pokud jde 
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bankovní orgán pokyny a doporučení 
určená příslušným orgánům či finančním 
institucím. 

o záměrné uvolnění norem dohledu za 
účelem zvýšení konkurenceschopnosti 
jejich finančních center, a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
bankovní orgán pokyny a doporučení 
určená příslušným orgánům či finančním 
institucím. 

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
bankovní orgán pokyny a doporučení 
určená příslušným orgánům či finančním 
institucím. 

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
bankovní orgán pokyny a doporučení 
určená příslušným orgánům či finančním 
institucím, s přihlédnutím k různé povaze 
bank. 

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán uspořádá otevřené 
veřejné konzultace o pokynech a 
doporučeních a provede analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů a 
přínosu. Bankovní orgán si rovněž vyžádá 
stanovisko nebo radu skupiny 
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zúčastněných stran v bankovnictví 
uvedené v článku 22. Pokyny a 
doporučení se vytvoří s přihlédnutím 
k zásadě proporcionality jako 
zastřešujícího prvku.

Or. en

Odůvodnění

Proporcionalita je s tejně jako v případě technických norem stanovena jako zastřešující 
zásada pro navrhování pokynů a doporučení. Otevřené veřejné konzultace by měly být 
povinné nejen při vypracování technických norem, ale rovněž při navrhování pokynů a 
doporučení.

Pozměňovací návrh 403
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán uspořádá otevřené 
veřejné konzultace se všemi zúčastněnými 
stranami a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosu, ledaže by 
takové konzultace a analýzy byly 
nepřiměřené z hlediska oblasti působnosti 
a dopadu dotčených pokynů a doporučení 
nebo pokud by byla věc obzvláště 
naléhavou. Bankovní orgán si rovněž 
vyžádá stanovisko nebo radu skupiny 
zúčastněných stran v bankovnictví 
uvedené v článku 22.

Or. en
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Pozměňovací návrh 404
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán uspořádá otevřené 
veřejné konzultace o pokynech a 
doporučeních a provede analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů a 
přínosu. Bankovní orgán si může rovněž 
vyžádat stanovisko nebo radu skupiny 
zúčastněných stran v bankovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny a doporučení budou zveřejněny 
na internetových stránkách bankovního 
orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, 
aby tyto pokyny a doporučení plnily. 

Příslušné orgány a finanční instituce
vynaloží veškeré úsilí, aby tyto pokyny a 
doporučení plnily. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 407
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dvou měsíců od vydání pokynu nebo 
doporučení každý příslušný orgán 
rozhodne, zda hodlá tento pokyn nebo 
doporučení plnit. Jestliže daný příslušný 
orgán nebude tyto pokyny či doporučení 
uplatňovat, sdělí bankovnímu orgánu 
důvody tohoto jednání. Bankovní orgán 
může v jednotlivých případech rozhodnout 
o zveřejnění těchto důvodů poskytnutých 
příslušným orgánem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve zprávě bankovní orgán informuje 
Parlament, Radu a Komisi o vydaných 
pokynech a doporučeních. Bankovní 
orgán může informovat o tom, který 
vnitrostátní orgán je neplní a jakým 
způsobem hodlá sám bankovní orgán 
zajistit, aby jeho doporučení a pokyny 
příslušné orgány v budoucnu dodržovaly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 409
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po vydání všechny finanční subjekty 
každoročně v jasném a podrobném 
formátu informují, zda pokyn nebo 
doporučení plní.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve své výroční zprávě bankovní orgán 
uvede, který vnitrostátní orgán naplnil jím 
vydané pokyny a doporučení, a nastíní, 
jak sám hodlá zajistit, aby v budoucnu 
byly jeho doporučení a pokyny 
dodržovány; zahrne dále tytéž údaje 
o větších finančních subjektech.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže příslušný orgán nebude tyto 
pokyny či doporučení uplatňovat, sdělí
bankovnímu orgánu důvody tohoto 

Jestliže příslušný orgán nebude tyto 
pokyny či doporučení uplatňovat, uvede 
důvody tohoto jednání bankovnímu 



PE439.966v01-00 82/82 AM\809989CS.doc

CS

jednání. orgánu, který je zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné posílit zásadu „dodržujte nebo vysvětlujte“ a tím i plnění technických norem.


