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Pozměňovací návrh 531
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán podporuje koordinovanou 
reakci Společenství, mimo jiné tak, že:

Bankovní orgán podporuje koordinovanou, 
společnou a integrovanou reakci Evropské 
unie, mimo jiné tak, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) přijímá veškerá vhodná opatření 
v situacích finanční nestability a krize 
s cílem dosáhnout společné reakce, co 
nejrychleji a co nejpružněji, dotyčnými 
příslušnými vnitrostátními orgány 
dohledu;

Or. en

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

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) jedná jako ústřední příjemce pro 
předávání zpráv regulačnímu orgánu pro 
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instituce aktivní ve více než jenom 
členském státě. Jakmile bankovní orgán 
zprávy obdrží, sdílí tyto informace 
s příslušnými vnitrostátními orgány;

Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech stanoví EBA technické normy k uplatňování pravidel pro pohyb kapitálu 
a dalších pravidel (viz souhrnná směrnice). Aby bylo zajištěno, že všechny regulační orgány 
vycházejí ze stejného souboru faktů, a aby byla koordinace v krizi mnohem snazší, bylo by 
dobré, kdyby se EBA stala ústředním příjemcem předávání zpráv regulačnímu orgánu, a tím 
se také omezila nynější duplicita, k níž dochází při předávání zpráv na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 534
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) pro instituce aktivní ve více než 
jednom členském státě se bankovní orgán 
stane ústředním příjemcem pro předávání 
zpráv regulačnímu orgánu. Jakmile 
bankovní orgán zprávy obdrží, sdílí tyto 
informace s příslušnými vnitrostátními 
orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) podporuje koordinaci opatření 
přijatých dotčenými příslušnými 
vnitrostátními orgány dohledu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán sleduje a posuzuje tržní 
vývoj v oblasti své působnosti a v případě 
nutnosti informuje Evropský orgán pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění, Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy, ESRB a Evropský parlament, Radu 
a Komisi o souvisejících trendech na 
mikroobezřetnostní úrovni, možných 
rizicích a zranitelných místech.

1. Bankovní orgán sleduje a posuzuje tržní 
vývoj v oblasti své působnosti a v případě 
nutnosti informuje Evropský orgán 
dohledu (pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění) a Evropský orgán 
dohledu (cenné papíry a trhy), ESRB a 
Evropský parlament, Radu a Komisi 
o souvisejících trendech na 
mikroobezřetnostní úrovni, možných 
rizicích a zranitelných místech.

Or. en

Odůvodnění

Oprava názvů orgánů.

Pozměňovací návrh 537
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Bankovní orgán zahrnuje do své analýzy 
ekonomický rozbor trhů pojišťovnictví a 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
možný vliv vývoje trhu na ně. Ve 
spolupráci s ESRB bankovní orgán v rámci 
celého Společenství zejména iniciuje a 
koordinuje posuzování odolnosti 
finančních institucí vůči nepříznivému 
tržnímu vývoji. K tomuto účelu vyvine 
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následující metodiky a přístupy, které 
budou následně používat příslušné orgány:

Or. en

Odůvodnění

Využívání ekonomické analýzy umožní evropskému orgánu dohledu činit informovanější 
rozhodnutí o dopadu svých opatření na širší trh, a dopadu událostí na širším trhu na vlastní 
činnost. To je v souladu s osvědčenými postupy na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 538
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Bankovní orgán zahrnuje do své analýzy 
ekonomickou analýzu trhů úvěrových 
institucí a možný vliv vývoje trhu na ně. 
Ve spolupráci s ESRB bankovní orgán 
v rámci celého Společenství zejména 
iniciuje a koordinuje posuzování odolnosti 
finančních institucí vůči nepříznivému 
tržnímu vývoji. K tomuto účelu vyvine 
následující metodiky a přístupy, které 
budou následně používat příslušné orgány:

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve spolupráci s ESRB bankovní orgán 
v rámci celého Společenství zejména 
iniciuje a koordinuje posuzování odolnosti 
finančních institucí vůči nepříznivému 
tržnímu vývoji. K tomuto účelu vyvine 

Ve spolupráci s ESRB bankovní orgán 
v rámci celého Společenství zejména 
iniciuje a koordinuje posuzování odolnosti 
finančních institucí vůči nepříznivému 
tržnímu vývoji a hrozeb pocházejících 
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následující metodiky a přístupy, které 
budou následně používat příslušné orgány:

z charakteristik produktů a procesů 
distribuce. K tomuto účelu vyvine 
následující metodiky a přístupy, které 
budou následně používat příslušné orgány:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jednotné metodiky pro posuzování 
účinku charakteristik produktu a procesů 
distribuce na finanční pozici institucí a na 
ochranu spotřebitelů;

Or. en

Odůvodnění

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Pozměňovací návrh 541
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bankovní orgán zajistí odpovídající 
pokrytí meziodvětvového vývoje, rizik a 
zranitelných míst úzkou spoluprací 
s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy.

3. Bankovní orgán zajistí odpovídající 
pokrytí meziodvětvového vývoje, rizik a 
zranitelných míst úzkou spoluprací 
s Evropským orgánem dohledu
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a Evropským orgánem dohledu
(cenné papíry a trhy) prostřednictvím 
evropských orgánů dohledu (smíšeného 
poradního výboru).

Or. en

Odůvodnění

Je nutno stanovit, že klíčovou úlohu v koordinaci mezi jednotlivými evropskými orgány 
dohledu hraje smíšený výbor.

Pozměňovací návrh 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bankovní orgán zajistí odpovídající 
pokrytí meziodvětvového vývoje, rizik a 
zranitelných míst úzkou spoluprací 
s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy.

3. Bankovní orgán zajistí odpovídající 
pokrytí meziodvětvového vývoje, rizik a 
zranitelných míst úzkou spoluprací 
s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy a prostřednictvím evropských orgánů 
dohledu (smíšeného výboru).

Or. en
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Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zahrnout smíšený výbor.

Pozměňovací návrh 543
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bankovní orgán zajistí odpovídající 
pokrytí meziodvětvového vývoje, rizik a 
zranitelných míst úzkou spoluprací 
s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy.

3. Bankovní orgán zajistí odpovídající 
pokrytí meziodvětvového vývoje, rizik a 
zranitelných míst úzkou spoluprací 
s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a 
Evropským orgánem pro cenné papíry a 
trhy a aktivní účastí v rámci smíšeného 
výboru evropských orgánů dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byla dotčena práva vnitrostátních 
orgánů dohledu, bankovní orgán se může 
účastnit ve všech mezinárodních fórech 
týkajících se regulace a dohledu nad 
institucemi spadajícími do působnosti 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán zastupuje Evropskou unii 
na všech mezinárodních fórech týkajících 
se regulace a dohledu nad institucemi 
spadajícími do působnosti právních 
předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2. 
Příslušné vnitrostátní úřady mohou i 
nadále do takových fór přispívat, pokud 
jde o vnitrostátní otázky a otázky 
související s jejich vlastními povinnostmi 
a pravomocemi podle práva EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Bankovní orgán může navazovat kontakty 
s orgány dohledu ze třetích zemí. Může 
uzavírat administrativní dohody 
s mezinárodními organizacemi a se 
správními orgány třetích zemí. Takové 
dohody nebudou bránit členským státům a 
jejich příslušným orgánům v uzavírání 
dvoustranných nebo vícestranných 
ujednání se třetími zeměmi.

Or. en

Odůvodnění

Větší úlohou svěřenou bankovnímu orgánu v zastupování Evropské unie v mezinárodních 
fórech by nemělo být dotčeno to, že členské státy a jejich orgány dohledu budou schopny 
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pokračovat v uzavírání dvoustranných nebo vícestranných dohod se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 547
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž by byly dotčeny pravomoci orgánů 
Evropské unie a členských států, může 
bankovní orgán navazovat kontakty a 
uzavírat administrativní dohody s orgány 
dohledu, s mezinárodními organizacemi a 
se správními orgány třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Terminologicky je třeba uvést znění do souladu s článkem 290 Lisabonské smlouvy. Vnější 
pravomoci nového evropského bankovního orgánu by měly být uplatňovány společně 
s obecnými vnějšími pravomocemi EU. 
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Pozměňovací návrh 549
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán ve své výroční zprávě 
uvede administrativní dohody a 
odpovídající rozhodnutí, jichž bylo 
dosaženo s mezinárodními organizacemi 
nebo se správními orgány třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán ve své zprávě může uvést 
administrativní dohody a odpovídající 
rozhodnutí dosažené s mezinárodními 
organizacemi nebo se správními orgány 
třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o obezřetnostní posuzování 
fúzí a nabývání účastí ve smyslu směrnice 
2007/44/ES, může bankovní orgán
z vlastní iniciativy nebo na žádost 
příslušných orgánů vydat a zveřejnit 

2. Pokud jde o obezřetnostní posuzování 
fúzí a nabývání účastí ve smyslu oblasti 
působnosti směrnice 2007/44/ES, jež podle 
této směrnice vyžaduje konzultace mezi 
příslušnými orgány ze dvou nebo více 
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stanovisko k obezřetnostnímu posouzení,
které vykoná jakýkoliv orgán členského 
státu. Použije se článek 20. 

členských států, může bankovní orgán na 
žádost jednoho z dotčených příslušných 
orgánů vydat a zveřejnit stanovisko 
k obezřetnostnímu posouzení, kromě 
případu kritérií uvedených v čl. 19a odst. 
1 písm. e) směrnice 2006/48/ES.
Stanovisko bude vydáno bez prodlení, a 
v každém případě před tím, než uplyne 
lhůta pro posuzování v souladu se 
směrnicí 2007/44/ES.  Pro oblasti, ke 
kterým může bankovní orgán vydávat 
stanovisko, se použije článek 20. 

Or. en

Odůvodnění

Fúze je ve své podstatě specifická podle jednotlivé instituce a trhu a má z obchodního 
hlediska citlivou povahu, a proto by měla zůstat v prvé řadě v rukou orgánů pro ochranu 
hospodářské soutěže na vnitrostátní úrovni i úrovni EU. Možnost evropských orgánů dohledu 
radit ohledně fúzí by měla být omezena na případy, kdy právní předpisy vyžadují konzultace 
mezi dvěma příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 552
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud jde o obezřetnostní posuzování 
fúzí a nabývání účastí ve smyslu směrnice 
2007/44/ES, stane se bankovní orgán 
ústředním příjemcem pro předávání zpráv 
regulačnímu orgánu. Bankovní orgán 
tento postup řídí a příslušné orgány 
zapojené v procesu řídí tak, aby se zajistila 
účinnost procesu. Bankovní orgán může
z vlastní iniciativy nebo na žádost 
příslušných orgánů vydat a zveřejnit 
stanovisko k obezřetnostnímu posouzení, 
které vykoná jakýkoliv orgán členského 
státu. Použije se článek 20. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 553
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pokud jde o obezřetnostní posuzování 
fúzí a nabývání účastí ve smyslu směrnice 
2007/44/ES, může bankovní orgán 
z vlastní iniciativy nebo na žádost 
příslušných orgánů sledovat posouzení a 
udílet pokyny s cílem posílit a zajistit 
rovné podmínky pro všechny a vydat a 
zveřejnit stanovisko k obezřetnostnímu 
posouzení, které vykoná jakýkoliv orgán 
členského státu. Použije se článek 20. 

Or. en

Pozměňovací návrh 554
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Bankovní orgán může na základě 
společných pokynů provést změnu 
kontrolního postupu podle směrnice 
2007/44/ES. Po přijetí oznámení bude 
bankovní orgán záležitost koordinovat 
s příslušnými vnitrostátními orgány.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 555
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Bankovní orgán může na základě 
společných pokynů provést změnu 
kontrolního postupu podle směrnice 
2007/44/ES. Po přijetí oznámení bude 
bankovní orgán záležitost koordinovat 
s příslušnými vnitrostátními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Žádosti bankovního orgánu budou stavět na existujících způsobech shromažďování informací. 
Kde je to vhodné, měly by být využity jednotné formáty pro předkládání zpráv a existující 
statistiky.
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Pozměňovací návrh 557
Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příslušné orgány a jiné orgány veřejné 
správy členských států poskytnou
bankovnímu orgánu na jeho žádost veškeré 
informace nezbytné pro plnění jeho 
povinností stanovených tímto nařízením, za 
předpokladu, že adresát má zákonný 
přístup k příslušným údajům, a pokud tato 
žádost o informace je přiměřená vzhledem 
k povaze dotyčné povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

poskytnou bankovnímu orgánu na jeho 
žádost veškeré informace nezbytné pro 
plnění jeho povinností stanovených tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Na žádost bankovního orgánu předloží 
příslušné vnitrostátní orgány dohledu a 
národní centrální banky členských států 
bankovnímu orgánu veškeré informace 
nezbytné pro plnění jeho povinností 
stanovených tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, co se rozumí „jinými orgány veřejné správy“. 

Pozměňovací návrh 561
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu.

Bankovní orgán může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu, pokud příslušný orgán takové 
informace má. Pokud příslušné orgány 
takové informace neshromažďují, 
bankovní orgán by měl pro takový případ 
žádosti předložit pozměňovací návrh na 
změnu příslušného ustanovení 
o požadavcích na předkládání zpráv podle 
článku 7 technických norem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 562
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu.

Bankovní orgán může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu. Žádosti bankovního orgánu 
budou v prvé řadě stavět na existujících 
způsobech shromažďování informací. Kde 
je to možné, budou využity jednotné 
formáty pro předkládání zpráv.

Or. en

Odůvodnění

Žádosti bankovního orgánu budou vycházet z existujících způsobů shromažďování informací. 
Kde je to vhodné, měly by být využity jednotné formáty pro předkládání zpráv a existující 
statistiky.

Pozměňovací návrh 563
Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu.

Bankovní orgán může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu. Žádosti bankovního orgánu 
budou v prvé řadě stavět na existujících 
způsobech shromažďování informací. Kde 
je to možné, budou využity jednotné 
formáty pro předkládání zpráv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 564
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu.

Bankovní orgán může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu. Tyto žádosti využijí pokud 
možno jednotné formáty pro předkládání 
zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před podáním žádosti o informace 
v souladu s tímto článkem přihlédne 
bankovní orgán nejprve k současným 
statistikám vytvořeným, šířeným a 
rozvíjeným Evropským statistickým 
systémem a Evropským systémem 
centrálních bank.

Or. en

Odůvodnění

Žádosti bankovního orgánu budou vycházet z existujících způsobů shromažďování informací. 
Kde je to vhodné, mohly by být využity jednotné formáty pro podávání zpráv a existující 
statistiky.
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Pozměňovací návrh 566
Carl Haglund

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před podáním žádosti o informace 
v souladu s tímto článkem přihlédne 
bankovní orgán nejprve k současným 
statistikám vytvořeným, šířeným a 
rozvíjeným Evropským statistickým 
systémem a Evropským systémem 
centrálních bank.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en



AM\810194CS.doc 21/68 PE439.986v01-00

CS

Pozměňovací návrh 568
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže informace, v míře, v níž by 
mohly být na základě objektivně 
ověřitelných informací trvalým a 
závažným nebezpečím pro dezorganizaci 
trhu, a u nichž je možno rozumně 
předpokládat, že by se mohly týkat 
specifické instituce, nejsou k dispozici 
nebo je příslušné orgány a jiné orgány 
veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může bankovní orgán 
předložit žádost s odůvodněním přímo 
příslušným finančním institucím a jiným 
stranám. Příslušné finanční instituce mají 
právo – aniž by byly dotčeny opravné 
prostředky, které jsou jim k dispozici –
vyjádřit své stanovisko k předmětu žádosti 
bankovního orgánu. O této žádosti 
informuje dotčené příslušné orgány.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc evropských orgánů dohledu vyžadovat informace přímo od jednotlivých institucí by 
měla být používána jen jako krajní řešení, a proto je původní návrh pozměněn, aby ji omezil a 
evropské orgány dohledu ji mohly využívat pouze v objektivně stanovených mimořádných 
situacích. 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.

Pozměňovací návrh 569
Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

nebo je příslušné orgány neposkytnou včas, 
může bankovní orgán předložit v plně 
opodstatněných případech žádost 
s odůvodněním přímo jiným orgánům 
dohledu, ministerstvu financí, má-li 
k dispozici potřebné informace 
obezřetnostní povahy, centrální bance 
nebo statistickému úřadu dotčeného 
členského státu. O této žádosti informuje 
dotčené příslušné orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže informace nejsou k dispozici 
nebo je příslušné orgány a jiné orgány 
veřejné správy členských států 
neposkytnou včas, může bankovní orgán 
předložit žádost s odůvodněním přímo 
příslušným finančním institucím za 
podmínky, že náklady poskytnutí takových 
informací bankovnímu orgánu jsou 
přiměřené povaze těchto informací. O této 
žádosti informuje dotčené příslušné 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost bankovního orgánu jsou vypouští se
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příslušné orgány a jiné orgány veřejné 
správy členských států bankovnímu 
orgánu při shromažďování těchto 
informací nápomocny.

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na žádost bankovního orgánu jsou 
příslušné orgány a jiné orgány veřejné 
správy členských států bankovnímu orgánu 
při shromažďování těchto informací 
nápomocny. Pokud však byly potřebné 
informace vyžádány ESRB, musí 
vnitrostátní příslušný orgán dát souhlas, 
dříve než může bankovní orgán informace 
ESRB poskytnout. Bankovní orgán, a 
vnitrostátní příslušné orgány, řádně 
zohlední platné mezinárodní dohody 
s orgány dohledu ze třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc evropských orgánů dohledu vyžadovat informace přímo od jednotlivých institucí by 
měla být používána jen jako krajní řešení, a proto je původní návrh pozměněn, aby ji omezil a 
evropské orgány dohledu ji mohly využívat pouze v objektivně stanovených mimořádných 
situacích. 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 573
Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na žádost bankovního orgánu jsou 
příslušné orgány členských států 
bankovnímu orgánu při shromažďování 
těchto informací nápomocny.

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na žádost bankovního orgánu jsou 
příslušné orgány bankovnímu orgánu při 
shromažďování těchto informací 
nápomocny.

Or. en

Pozměňovací návrh 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na žádost vnitrostátního orgánu 
dohledu členského státu může bankovní 
orgán poskytnout všechny takové 
informace, které jsou nezbytné k tomu, 
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aby vnitrostátní orgán mohl plnit své 
povinnosti, za předpokladu, že daný 
vnitrostátní orgán zavedl příslušná 
opatření na zajištění důvěrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o přizpůsobení pozměňovacímu návrhu pana Skinnera, který posiluje koordinaci.

Pozměňovací návrh 576
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na žádost vnitrostátního orgánu 
dohledu členského státu poskytuje 
bankovní orgán všechny takové 
informace, které jsou nezbytné k tomu, 
aby vnitrostátní orgán mohl plnit své 
povinnosti, za předpokladu, že daný 
vnitrostátní orgán zavedl příslušná 
opatření na zajištění důvěrnosti.

Or. en

Odůvodnění

Informační tok mezi vnitrostátními orgány a ESA by měl být dvousměrný a vnitrostátní orgán 
by měl mít možnost vyžadovat od ESA informace.

Pozměňovací návrh 577
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na žádost vnitrostátního orgánu 
dohledu členského státu poskytuje 
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bankovní orgán všechny takové 
informace, které jsou nezbytné k tomu, 
aby vnitrostátní orgán mohl plnit své 
povinnosti, za předpokladu, že daný 
vnitrostátní orgán zavedl příslušná 
opatření na zajištění důvěrnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na žádost vnitrostátního orgánu 
dohledu členského státu poskytuje 
bankovní orgán všechny takové 
informace, které jsou nezbytné k plnění 
jeho povinností, za předpokladu, že daný 
vnitrostátní orgán zavedl příslušná 
opatření na zajištění důvěrnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Aby se zlepšila spolupráce a kvalita dohledu, měly by mít vnitrostátní orgány dohledu přístup 
k informacím shromažďovaným ESA. Měly by proto mít možnost si od ESA údaje vyžádat, 
pokud budou mít zavedena vysoce kvalitní opatření na zajištění důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 579
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro instituce působící ve více než 
jednom členském státě se bankovní orgán 
stane ústředním příjemcem pro předávání 
zpráv regulačnímu orgánu. Jakmile 
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bankovní orgán zprávy obdrží, sdílí tyto 
informace s příslušnými vnitrostátními 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropský orgán pro bankovnictví 
spolupracuje s ESRB.

1. Evropský orgán pro bankovnictví úzce
spolupracuje s ESRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
bankovního orgánu se zřídí skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví.

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
bankovního orgánu se zřídí skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví. 
Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví bude konzultována ke 
každému významnému rozhodnutí a ke 
každému významnému kroku orgánu. 
Pokud v naléhavých případech konzultace 
není možná, skupina musí být 
informována o rozhodnutích co nejdříve.

Or. en
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Pozměňovací návrh 582
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
bankovního orgánu se zřídí skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví.

1. Na podporu konzultací se zúčastněnými 
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
bankovního orgánu se zřídí skupina 
zúčastněných stran v bankovnictví.

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se ujasnit, že nejen skupina zúčastněných stran je skupinou, s níž by měl orgán 
konzultovat.

Pozměňovací návrh 583
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Unie, jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele, uživatele bankovních služeb a 
představitele podniků. Jsou zastoupeny 
odlišné modely a velikost finančních 
institucí a podniků. Nejméně 5 těchto 
členů jsou nezávislí špičkoví vědečtí 
pracovníci. Počet členů zastupujících 
účastníky trhu nesmí překročit 10. 
Maximálně 10 členů jsou zástupci větších 
finančních institucí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 584
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Unie, uživatele bankovních 
služeb, a to včetně představitelů malých a 
středních podniků. Nejméně 5 těchto 
členů jsou nezávislí špičkoví vědečtí 
pracovníci. Počet členů zastupujících 
uživatele bankovních služeb, včetně 
organizací malých a středních podniků, 
nesmí překročit 10. Minimálně 10 členů 
zastupuje úvěrové a investiční instituce 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů. 
Maximálně 15 těchto členů jsou zástupci 
úvěrových a investičních institucí. 
Minimálně pět členů jsou zástupci malých 
a středních podniků, zaměstnanců 
(například odbory) a spotřebitelů a 
uživatelů bankovních služeb. Nejméně pět 
členů jsou nezávislí špičkoví vědečtí 
pracovníci.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na očekávanou složitost a odvětvovou specifičnost některých rad, které skupina 
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bude muset poskytnout, je namístě, aby zástupci průmyslu byli patřičně zastoupeni. Průmysl 
by však neměl tvořit více než polovinu těchto členů a měli by být přítomni rovněž vědečtí 
pracovníci, kteří budou poskytovat další nestranné odborné znalosti.

Pozměňovací návrh 586
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v 
bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
zastupují úvěrové a investiční instituce 
Společenství, jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele a uživatele bankovních služeb. 
Skupinu zúčastněných stran 
v bankovnictví tvoří nejméně 10 členů, 
kteří zastupují spotřebitele a také 
uživatele, jako například malé a střední 
podniky, 5 členů zastupujících 
zaměstnance, 5 nezávislých špičkových 
vědeckých pracovníků a maximálně 
10 zástupců organizací, nad nimiž je 
vykonáván bankovní dohled.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Markus Ferber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Unie a představitele malých a 
středních podniků. Nejméně 5 těchto 
členů jsou nezávislí špičkoví vědečtí 
pracovníci.

Or. en
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Odůvodnění

K vysoce složitým otázkám týkajícím se EBA se složení skupiny zúčastněných stran 
v bankovnictví jeví jako neadekvátní, pokud jde o zahrnutí zaměstnanců, spotřebitelů a 
dalších retailových uživatelů bankovních služeb. Navíc je výčet zaměstnanců, spotřebitelů a 
uživatelů bankovních služeb redundantní. Zastoupení malých a středních podniků jako 
uživatelů je plně dostačující.

Pozměňovací návrh 588
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb a představitele malých a středních 
podniků. Nejméně 5 těchto členů jsou 
nezávislí špičkoví vědečtí pracovníci.

Or. en

Odůvodnění

Měli bychom zajistit adekvátní zastoupení akademické obce. Kromě toho není žádný důvod 
skupinu zúčastněných stran v bankovnictví uměle diktovat.

Pozměňovací návrh 589
Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran v 
bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb a představitele malých a středních 
podniků. Počet členů zastupujících 
účastníky trhu nesmí překročit 10. 
Minimálně 10 členů je voleno 
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organizacemi malých a středních 
podniků. Minimálně 4 členové zastupují 
malé banky. Minimálně 3 členové 
zastupují družstevní banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Thijs Berman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, představitele 
odborů a také představitele z organizací 
spotřebitelů, uživatele bankovních služeb a
představitele malých a středních podniků.

Or. en

Odůvodnění

Odbory a organizace spotřebitelů jsou organizovaní zástupci zaměstnanců a spotřebitelů. 
Vzhledem k tomu, jaké mají odborné znalosti v činnostech napříč odvětvími, mají 
k zastupování zájmů zaměstnanců a spotřebitelů ve skupině zúčastněných stran nejlepší 
předpoklady.

Pozměňovací návrh 591
Marta Andreasen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, malé a střední 
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jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

podniky, vědecké pracovníky, představitele 
organizací zaměstnanců, jakož i 
spotřebitele a uživatele bankovních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Ve skupině zúčastněných stran by měly být zastoupeny všechny relevantní skupiny.

Pozměňovací návrh 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

2. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb. Jednotlivé zúčastněné strany ve 
skupině budou mít navzájem stejně silnou 
pozici.

Or. en

Odůvodnění

Řádné a spravedlivé fungování skupiny by mělo být zajištěno po všech stránkách. 

Znění „rovnoměrně zastupují“ je třeba upřesnit. Je třeba zajistit trvalé konzultace skupiny 
zúčastněných subjektů, a to by dvě setkání ročně zcela jistě neumožňovala. 

Pozměňovací návrh 593
Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Skupina zúčastněných stran 2. Skupina zúčastněných stran 
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v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce Společenství, jejich zaměstnance, 
jakož i spotřebitele a uživatele bankovních 
služeb.

v bankovnictví sestává ze 30 členů, kteří 
rovnoměrně zastupují úvěrové a investiční 
instituce EU, jejich zaměstnance, jakož i 
spotřebitele a uživatele bankovních služeb.

Or. en

Odůvodnění

Terminologicky je třeba uvést znění do souladu se zněním Lisabonské smlouvy. 
Institucionalizovaná podoba dialogu s průmyslovými subjekty prostřednictvím skupiny 
zúčastněných stran v bankovnictví vhodně podpoří regulaci v EU. Složení skupiny 
zúčastněných subjektů v bankovnictví by mělo zajišťovat spravedlivé zastoupení bankovního 
odvětví (nejméně 20 členů představujících finanční instituce) a současně by mělo odrážet její 
pluralistickou strukturu.

Pozměňovací návrh 594
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina může zřizovat pracovní skupiny 
k technickým otázkám, do kterých mohou 
být jmenováni i další odborníci, aby byla 
zajištěna nezbytná specializace.

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
zasedá alespoň dvakrát ročně.

Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
zasedá alespoň čtyřikrát ročně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
zasedá alespoň dvakrát ročně.

Skupina zúčastněných stran v bankovnictví 
zasedá alespoň čtyřikrát ročně.

Or. en

Odůvodnění

Řádné a spravedlivé fungování skupiny by mělo být zajištěno po všech stránkách. 

Znění „rovnoměrně zastupují“ je třeba upřesnit. Je třeba zajistit trvalé konzultace skupiny 
zúčastněných subjektů, a to by dvě setkání ročně zcela jistě neumožňovala. 

Pozměňovací návrh 597
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 598
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán zajistí pro skupinu 
zúčastněných stran v bankovnictví 
potřebnou podporu sekretariátu.

Bankovní orgán zajistí pro skupinu 
zúčastněných stran v bankovnictví 
potřebnou podporu sekretariátu a 
adekvátní náhrady cestovních výdajů 
členů a také příspěvky na podíl na 
činnostech pro ty členy, které by 
neexistence náhrad vylučovala z účasti. 
Evropský rozpočet by dále měl poskytnout 
příslušné finanční prostředky pro 
financování odborného střediska, kde 
odborníci v oboru regulace finančních 
služeb a v oblasti dozoru mohou nabízet 
specializované poradenství výlučně pro 
kupní stranu –  investorů, malých a 
středních podniků a organizací 
spotřebitelů, aby tak mohly být podpořeny 
jejich podněty pro poradní skupiny 
zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro členy skupiny zúčastněných stran 
zastupující neziskové organizace bude 
stanovena adekvátní finanční náhrada.

Or. en
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Pozměňovací návrh 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro členy skupiny zúčastněných stran, 
kteří zastupují neziskové organizace, bude 
stanovena adekvátní finanční náhrada.

Or. en

Odůvodnění

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

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

Pozměňovací návrh 601
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro členy skupiny zúčastněných stran, 
kteří zastupují neziskové organizace, bude 
přidělen rozpočet. Tento rozpočet 
schvaluje rada orgánů dohledu a bude 
vybaven dostatečnými prostředky k tomu, 
aby pokrýval výdaje spojené s organizací 
přípravných setkání a účastí na nich a 
zadávání externího výzkumu a stanovisek.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby skupina zúčastněných stran fungovala způsobem, který umožní všem 
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stranám ve skupině mít prakticky stejné podmínky a možnosti k práci v této skupině. Zástupci 
zúčastněných stran by se tedy neměli spoléhat na zdroje pocházející z organizací, které 
zastupují, neboť by vytvářelo silnou nerovnováhu z hlediska množství a kvality práce, kterou 
ve skutečnosti mohou různí zástupci vykonávat. Týká se to představitelů zaměstnanců v tomto 
odvětví, spotřebitelů, malých a středních podniků aj.

Amendment 602
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 604
Thijs Berman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. K plnění jejích konzultačních 
povinností poskytuje bankovní orgán 
skupině zúčastněných stran veškeré 
nezbytné informace.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zúčastněných stran je z hlediska svých informací plně závislá na bankovním orgánu. 
Žádá-li bankovní orgán o konzultaci, měl by skupině zúčastněných stran umožnit přístup 
k potřebným informacím.

Pozměňovací návrh 605
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu, mimo jiné při dosahování 
společných postojů s Evropským orgánem 
dohledu (pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění) a s Evropským 
orgánem dohledu (cenné papíry a trhy), 
jak je to uvedeno v článku 42, se zvláštním 
zaměřením na úkoly uvedené v článcích 7 
a 8.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zúčastněných subjektů by měla být schopna dle potřeby přispívat k rozhodování ve 
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vztahu k finančním konglomerátům, pokud tyto konglomeráty provozují bankovní činnost, a 
dalším úkolům vykonávaným ESA, přestože by jejím hlavním zaměřením měly zůstat články 7 
a 8.

Pozměňovací návrh 606
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu, se zvláštním zaměřením na úkoly 
uvedené v článcích 7 a 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu, se zvláštním zaměřením na úkoly 
uvedené v článcích 7 a 8.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je dosažení souladu se Skinnerovou zprávou.
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Pozměňovací návrh 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu podle článků 7 až 19.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 609
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu podle článků 7 a 8.

5. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví může předkládat stanoviska 
a radit bankovnímu orgánu ve všech 
otázkách souvisejících s úkoly bankovního 
orgánu podle článků 7 a 8, 9 a 10.

Or. en
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Pozměňovací návrh 610
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví rozhoduje o otázkách, 
které se vztahují ke konzultaci, a má 
rovněž možnost ovlivňovat pořad jednání 
schůzí. Všichni představitelé ve skupině 
mají možnost dávat podněty. Konečné 
rozhodnutí o navržených bodech pořadu 
jednání je přijato skupinou zúčastněných 
stran v bankovnictví, s právem každé 
podskupiny zúčastněných stran mít své 
body přidané na pořad jednání. Každá 
z podskupin zúčastněných stran má 
svobodu v předkládání svých stanovisek a 
rad bankovnímu orgánu, jež nemusí být 
nutně stanovisky a názory většiny ve 
skupině zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli různým členům bude mít skupina zúčastněných stran rozdílné zájmy a rozdílná 
stanoviska. Spotřebitelé a další uživatelé by měli mít možnost vydat své stanovisko, jež nebude 
nezbytně stanoviskem většiny ve skupině zúčastněných stran. Pokud by zúčastněné strany toto 
právo neměly, vzniklo by nebezpečí, že bude činnost skupiny paralyzována.

Pozměňovací návrh 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran rozhoduje 
o otázkách, které se vztahují ke 
konzultaci, a rovněž o pořadu jednání 
schůzí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 612
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví přijme svůj jednací řád.

6. Skupina zúčastněných stran 
v bankovnictví přijme na základě shody 
dvoutřetinové většiny svých členů svůj 
jednací řád.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k pravděpodobně značné odlišnosti názorů v rámci skupiny zúčastněných stran je 
nezbytné, aby byl na počátku stanoven pevný jednací řád. Toho se nejlépe dosáhne 
prostřednictvím schválení tohoto jednacího řádu nejméně dvěma třetinami členů. Vyloučí to 
také možnost, aby při rozhodování převládali představitelé jedné skupiny zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 613
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

1. Bankovní orgán zajistí, aby bankovní 
systém své náklady z cyklického hlediska 
internalizoval a aby žádné rozhodnutí 
přijaté podle článků 10 nebo 11 nijak 
neovlivnilo fiskální povinnosti členských 
států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
přímo ve větší míře neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
přímo neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

Or. en

Odůvodnění

Bankovní orgán by měl být vybaven právně závaznými pravomocemi, které mu umožní 
„urovnávání sporů mezi vnitrostátními orgány“. Ustanovení o ochranných opatřeních pro 
členské státy proti rozhodnutím přijatým bankovním orgánem by měla být omezena a obecně 
se řídit zásadou „dodržujte nebo vysvětlujte“. Ustanovení o ochranných opatřeních by se 
neměla stát předmětem zneužití z důvodu nedostatečné právní úpravy.
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Pozměňovací návrh 616
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článku 10 nijak 
neovlivnilo fiskální povinnosti členských 
států. 

Or. en

Odůvodnění

Jestliže bude s ohledem na citlivost některých členských států článek 23 ponechán, měl by se 
vztahovat jen na rozhodnutí přijatá v mimořádných situacích, tj. článek 10, kde budou 
pravděpodobně členské státy intervenovat, dost možná veřejnými finančními prostředky. 
Neměl by se vztahovat na článek 11, neboť zprostředkování se má použít pouze v normálním 
období, pro průběžný dohled.

Pozměňovací návrh 617
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle čl. 6 odst. 3, 
článků 10 nebo 11 nijak neovlivnilo 
fiskální povinnosti členských států (jiné 
než částky de minimis). 

Or. en

Odůvodnění

Jestliže čl. 6 odst. 3 ve znění nařízení zůstane, měl by být předmětem stejných ustanovení 
o ochranných opatřeních jako články 10 a 11. Rozhodnutí přijatá orgánem dohledu EU 
v otázkách subjektů v EU by jednoznačně mohla mít dopad i do fiskální oblasti.
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Pozměňovací návrh 618
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle čl. 6 odst. 3, 
článků 10 nebo 11 nijak neovlivnilo 
fiskální povinnosti členských států. 

Or. en

Odůvodnění

Jestliže čl. 6 odst. 3 ve znění nařízení zůstane, měl by být předmětem stejných ustanovení 
o ochranných opatřeních jako články 10 a 11. Rozhodnutí přijatá orgánem dohledu EU 
v otázkách subjektů v EU by jednoznačně mohla mít dopad i do fiskální oblasti.

Pozměňovací návrh 619
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10, 11 
nebo 12a nijak neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. 

Or. en

Odůvodnění

Do ustanovení, jež jsou předmětem ustanovení o ochranných opatřeních, by měl být zahrnut i 
článek 12a, bude-li Parlamentem přijat.



AM\810194CS.doc 47/68 PE439.986v01-00

CS

Pozměňovací návrh 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. Ve svém rozhodnutí 
bankovní orgán uvede, že nejsou dotčeny 
fiskální povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Fiskální povinnost státu nemůže být ovlivněna za žádných podmínek činností EBA. Cílem 
navrženého doplnění je tuto zásadu posílit. Zanesením této doložky do rozhodnutí přijatého 
EBA bude bankovní orgán pokaždé zvažovat a vyjadřovat se k tomu, zda jeho rozhodnutí 
nezasahuje do fiskální povinnosti členského státu.

Pozměňovací návrh 621
Marta Andreasen

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států. 

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
přímo nebo nepřímo neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států. 

Or. en

Odůvodnění

Opatření přijatá bankovním orgánem by neměla porušovat fiskální nezávislost členských 
států.
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Pozměňovací návrh 622
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže bude s ohledem na citlivost některých členských států článek 23 ponechán, měl by se 
vztahovat jen na rozhodnutí přijatá v mimořádných situacích, tj. článek 10, kde budou 
pravděpodobně členské státy intervenovat, dost možná veřejnými finančními prostředky. 
Neměl by se vztahovat na článek 11, neboť zprostředkování se má použít pouze v normálním 
období, pro průběžný dohled.

Pozměňovací návrh 623
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže se členský stát nepřijme
rozhodnutí přijaté podle čl. 11 odst. 3, 
neboť má vliv na jeho fiskální povinnosti, 
oznámí bankovnímu orgánu, Komisi a 
Evropskému parlamentu do jednoho 
měsíce ode dne, kdy je rozhodnutí 
bankovního orgánu sděleno příslušnému 
orgánu, že příslušný orgán nebude 
rozhodnutí uplatňovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 624
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může 
bankovnímu orgánu a Komisi do dvaceti 
pracovních dnů ode dne, kdy je rozhodnutí 
bankovního orgánu sděleno příslušnému 
orgánu, oznámit, že příslušný orgán nebude 
rozhodnutí uplatňovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ve svém oznámení uvede členský stát odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak rozhodnutí 
ovlivňuje jeho fiskální povinnosti.
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Pozměňovací návrh 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a poskytne posouzení dopadu
s ohledem na to, do jaké míry rozhodnutí 
ovlivňuje jeho fiskální povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Bankovní orgán by měl být vybaven právně závaznými pravomocemi, které mu umožní 
„urovnávání sporů mezi vnitrostátními orgány“. Ustanovení o ochranných opatřeních pro 
členské státy proti rozhodnutím přijatým bankovním orgánem by měla být omezena a obecně 
se řídit zásadou „dodržujte nebo vysvětlujte“. Ustanovení o ochranných opatřeních by se 
neměla stát předmětem zneužití z důvodu nedostatečné právní úpravy.

Pozměňovací návrh 627
Marta Andreasen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Ve svém oznámení členský stát může 
odůvodnit, jak rozhodnutí ovlivňuje jeho 
fiskální povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou příslušné posuzovat své fiskální povinnosti.
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Pozměňovací návrh 628
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V takovém případě se rozhodnutí 
bankovního orgánu pozastavuje.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže bude s ohledem na citlivost některých členských států článek 23 ponechán, měl by se 
vztahovat jen na rozhodnutí přijatá v mimořádných situacích, tj. článek 10, kde budou 
pravděpodobně členské státy intervenovat, dost možná veřejnými finančními prostředky. 
Neměl by se vztahovat na článek 11, neboť zprostředkování se má použít pouze v normálním 
období, pro průběžný dohled.

Pozměňovací návrh 629
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do jednoho měsíce od oznámení 
členského státu bankovní orgán 
informuje členský stát, zda své rozhodnutí 
potvrzuje, nebo jej pozměňuje, či ruší. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže bude s ohledem na citlivost některých členských států článek 23 ponechán, měl by se 
vztahovat jen na rozhodnutí přijatá v mimořádných situacích, tj. článek 10, kde budou 
pravděpodobně členské státy intervenovat, dost možná veřejnými finančními prostředky. 
Neměl by se vztahovat na článek 11, neboť zprostředkování se má použít pouze v normálním 
období, pro průběžný dohled.
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Pozměňovací návrh 630
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže bude s ohledem na citlivost některých členských států článek 23 ponechán, měl by se 
vztahovat jen na rozhodnutí přijatá v mimořádných situacích, tj. článek 10, kde budou 
pravděpodobně členské státy intervenovat, dost možná veřejnými finančními prostředky. 
Neměl by se vztahovat na článek 11, neboť zprostředkování se má použít pouze v normálním 
období, pro průběžný dohled.

Pozměňovací návrh 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jestliže bankovní orgán své rozhodnutí 
potvrdí, Rada kvalifikovanou většinou
svých členů bez přihlédnutí k hlasu člena 
Rady zastupujícího dotyčný členský stát 
do dvou měsíců ode dne, kdy bankovní 
orgán informoval členský stát ve smyslu 
čtvrtého pododstavce, přijme rozhodnutí 
o tom, zda se rozhodnutí bankovního 
orgánu potvrzuje, nebo ruší. Kvalifikovaná 
většina je vymezena jako nejméně 55 % 
členů Rady, s vyloučením příslušného 
členského státu, tvořených nejméně 
čtrnácti z nich a zastupujících členské 
státy, které představují nejméně 65 % 
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obyvatelstva Unie s vyloučením 
obyvatelstva příslušného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Ten člen Rady, který se dovolává ustanovení o ochranných opatřeních, by se na konečném 
rozhodnutí neměl podílet.

Pozměňovací návrh 632
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jestliže bankovní orgán své rozhodnutí 
potvrdí, Rada většinou odevzdaných hlasů
na jednom ze svých zasedání nejpozději 
dva měsíce ode dne, kdy bankovní orgán 
informoval členský stát ve smyslu 
předchozího pododstavce, přijme 
rozhodnutí o tom, zda se rozhodnutí 
bankovního orgánu potvrzuje, nebo ruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Hlavním cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ve všech případech, kdy by Rada v příslušné 
lhůtě dvou měsíců žádné rozhodnutí nepřijala, odstranit právní nejistotu. Nečinnost 
v souvislosti s tak důležitým tématem, jako je fiskální povinnost členského státu, nemůže mít 
jakékoli nepříznivé důsledky pro členský stát. Z těchto důvodů se v případě, kdy měla Rada 
vyjádřit své rozhodnutí, navrhuje považovat dovolávané rozhodnutí přijaté bankovním 
orgánem za ukončené po uplynutí lhůty dvou měsíců. 

Pozměňovací návrh 634
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jestliže bude s ohledem na citlivost některých členských států článek 23 ponechán, měl by se 
vztahovat jen na rozhodnutí přijatá v mimořádných situacích, tj. článek 10, kde budou 
pravděpodobně členské státy intervenovat, dost možná veřejnými finančními prostředky. 



AM\810194CS.doc 55/68 PE439.986v01-00

CS

Neměl by se vztahovat na článek 11, neboť zprostředkování se má použít pouze v normálním 
období, pro průběžný dohled.

Pozměňovací návrh 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ve všech případech, kdy by Rada v příslušné 
lhůtě dvou měsíců žádné rozhodnutí nepřijala, odstranit právní nejistotu. Nečinnost 
v souvislosti s tak důležitým tématem, jako je fiskální povinnost členského státu, nemůže mít 
jakékoli nepříznivé důsledky pro členský stát. Z těchto důvodů se v případě, kdy měla Rada 
vyjádřit své rozhodnutí, navrhuje považovat dovolávané rozhodnutí přijaté bankovním 
orgánem za ukončené po uplynutí lhůty dvou měsíců. 

Pozměňovací návrh 637
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Rada do dvou měsíců rozhodnutí 
nepřijme, rozhodnutí se ukončuje.

Or. en

Odůvodnění

Hlavním cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ve všech případech, kdy by Rada v příslušné 
lhůtě dvou měsíců žádné rozhodnutí nepřijala, odstranit právní nejistotu. Nečinnost 
v souvislosti s tak důležitým tématem, jako je fiskální povinnost členského státu, nemůže mít 
jakékoli nepříznivé důsledky pro členský stát. Z těchto důvodů se v případě, kdy měla Rada 
vyjádřit své rozhodnutí, navrhuje považovat dovolávané rozhodnutí přijaté bankovním 
orgánem za ukončené po uplynutí lhůty dvou měsíců. 

Pozměňovací návrh 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle čl. 10 odst. 2 má 
vliv na jeho fiskální povinnosti, může 
bankovnímu orgánu, Komisi a Radě do tří
pracovních dnů ode dne, kdy je rozhodnutí 
bankovního orgánu sděleno příslušnému 
orgánu, oznámit, že příslušný orgán nebude 
rozhodnutí uplatňovat.

3. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle čl. 10 odst. 2 má 
vliv na jeho fiskální povinnosti, může 
bankovnímu orgánu, Komisi a Radě do 
dvou pracovních dnů ode dne, kdy je 
rozhodnutí bankovního orgánu sděleno 
příslušnému orgánu, oznámit, že příslušný 
orgán nebude rozhodnutí uplatňovat.

Or. en

Odůvodnění

Vágní pojem fiskální povinnost členských států by mohl vést ke značným interpretačním 
diskusím. 

Stanovením přísnějších lhůt budeme odrazovat před jakýmkoli případným zdeformovaným 
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použitím ustanovení o ochranných opatřeních.

Pro postup k určení potenciálních dopadů na fiskální povinnost členských států 
v mimořádných situacích jsou časové lhůty obzvláště důležité. 

A konečně je cílem navrhovaných změn zajistit soudržnost návrhu nařízení s Lisabonskou 
smlouvou, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009.

Pozměňovací návrh 640
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti. V takovém případě se 
rozhodnutí bankovního orgánu 
pozastavuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Rada do pěti pracovních dnů
kvalifikovanou většinou podle čl. 16 odst. 
4 Smlouvy o Evropské unii a článku 3 
Protokolu č. 36 o přechodných 
ustanoveních připojeného ke Smlouvě 
o Evropské unii a Smlouvě o fungování 
Evropské unie přijme rozhodnutí o tom,
zda se rozhodnutí bankovního orgánu 
potvrzuje, nebo ruší.

Or. en
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Odůvodnění

Vágní pojem fiskální povinnost členských států by mohl vést ke značným interpretačním 
diskusím. 

Stanovením přísnějších lhůt budeme odrazovat před jakýmkoli případným zdeformovaným
použitím ustanovení o ochranných opatřeních. 

Pro postup k určení potenciálních dopadů na fiskální povinnost členských států 
v mimořádných situacích jsou časové lhůty obzvláště důležité. 

A konečně je cílem navrhovaných změn zajistit soudržnost návrhu nařízení s Lisabonskou 
smlouvou, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009.

Pozměňovací návrh 642
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Bankovní orgán své rozhodnutí zruší, 
nebo řádně vysvětlí, proč je potvrzuje.

Or. en

Odůvodnění

Výsadní povaha těchto ustanovení vyžaduje, aby byla jejich účinnost omezena na 
mechanismus „dodržujte nebo vysvětlujte“, zejména s ohledem na nezávislost evropských 
orgánů dohledu.

Pozměňovací návrh 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

kvalifikovanou většinou podle odstavce 2 
pododstavce 5 o tom, zda se rozhodnutí 
bankovního orgánu potvrzuje, nebo ruší.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 22 k čl. 23 odst. 2 pododstavci 5. 

Pozměňovací návrh 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

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

Znění navržené Komisí Amendment

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

Rada do deseti pracovních dnů rozhodne 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy o tom, zda se rozhodnutí 
bankovního orgánu ruší.

Or. en

Odůvodnění

Povaha těchto rozhodnutí přijatých podle čl. 10 odst. 2 je velmi specifická, neboť budou 
vydávána v „krizové situaci“. Z toho důvodu s přihlédnutím k okolnostem a odborné povaze 
rozhodnutí přijatých EBA je odůvodněné zavedení přísnějších pravidel pro zrušení takového 
rozhodnutí. Je třeba mít také na paměti, že bude možné taková rozhodnutí vydat, jen když byla 
vyhlášena „mimořádná situace“. 

Pozměňovací návrh 645
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada do deseti pracovních dnů rozhodne 
kvalifikovanou většinou podle článku 205 
Smlouvy o tom, zda se rozhodnutí 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výsadní povaha těchto ustanovení vyžaduje, aby byla jejich účinnost omezena na 
mechanismus „dodržujte nebo vysvětlujte“, zejména s ohledem na nezávislost evropských 
orgánů dohledu.

Pozměňovací návrh 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jestliže Rada do pěti pracovních dnů 
nerozhodne, považuje se rozhodnutí 
bankovního orgánu za potvrzené.

Or. en

Odůvodnění

Vágní pojem fiskální povinnost členských států by mohl vést ke značným interpretačním 
diskusím.

Stanovením přísnějších lhůt budeme odrazovat před jakýmkoli případným zdeformovaným 
použitím ustanovení o ochranných opatřeních.
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Pro postup k určení potenciálních dopadů na fiskální povinnost členských států 
v mimořádných situacích jsou časové lhůty obzvláště důležité. 

A konečně je cílem navrhovaných změn zajistit soudržnost návrhu nařízení s Lisabonskou 
smlouvou, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009.

Pozměňovací návrh 648
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 649
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. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím rozhodnutí podle čl. 9 odst. 
6, čl. 10 odst. 2 a 3 a čl. 11 odst. 3 a 4
oznámí bankovní orgán příjemci 
rozhodnutí svůj úmysl přijmout rozhodnutí 
a stanoví lhůtu, ve které může příjemce 
rozhodnutí vyjádřit své stanovisko v dané 
záležitosti, přičemž vezme plně v úvahu 
naléhavost záležitosti. 

1. Před přijetím rozhodnutí podle tohoto 
nařízení oznámí bankovní orgán příjemci 
rozhodnutí svůj úmysl přijmout rozhodnutí 
a stanoví lhůtu, ve které může příjemce 
rozhodnutí vyjádřit své stanovisko v dané 
záležitosti, přičemž vezme plně v úvahu 
naléhavost, složitost a možné důsledky
záležitosti. 

Or. en

Odůvodnění

Znění je v souladu se Skinnerovou zprávou.
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Pozměňovací návrh 650
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím rozhodnutí podle čl. 9 odst. 
6, čl. 10 odst. 2 a 3 a čl. 11 odst. 3 a 4
oznámí bankovní orgán příjemci 
rozhodnutí svůj úmysl přijmout rozhodnutí 
a stanoví lhůtu, ve které může příjemce 
rozhodnutí vyjádřit své stanovisko v dané 
záležitosti, přičemž vezme plně v úvahu 
naléhavost záležitosti. 

1. Před přijetím rozhodnutí podle tohoto 
nařízení oznámí bankovní orgán příjemci 
rozhodnutí svůj úmysl přijmout rozhodnutí 
a stanoví lhůtu, ve které může příjemce 
rozhodnutí vyjádřit své stanovisko v dané 
záležitosti, přičemž vezme plně v úvahu 
naléhavost, složitost a možné důsledky
záležitosti. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly při stanovování lhůt vzaty v potaz i složitost a důsledky úkonu, a nikoli 
jen naléhavost.

Pozměňovací návrh 651
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před přijetím rozhodnutí podle čl. 9 odst. 
6, čl. 10 odst. 2 a 3 a čl. 11 odst. 3 a 4
oznámí bankovní orgán příjemci 
rozhodnutí svůj úmysl přijmout rozhodnutí 
a stanoví lhůtu, ve které může příjemce 
rozhodnutí vyjádřit své stanovisko v dané 
záležitosti, přičemž vezme plně v úvahu 
naléhavost záležitosti. 

1. Před přijetím rozhodnutí podle tohoto 
nařízení oznámí bankovní orgán příjemci 
rozhodnutí svůj úmysl přijmout rozhodnutí 
a stanoví lhůtu, ve které může příjemce 
rozhodnutí vyjádřit své stanovisko v dané 
záležitosti, přičemž vezme plně v úvahu 
naléhavost, složitost a možné důsledky
záležitosti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 652
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Rozhodnutí přijatá bankovním orgánem 
podle článků 9, 10 a 11 se zveřejňují,
přičemž se uvádí totožnost dotčeného 
příslušného orgánu nebo finanční instituce 
a hlavní obsah rozhodnutí, ledaže je takové 
zveřejnění v konfliktu s oprávněným 
zájmem finančních institucí na ochraně 
jejich obchodního tajemství nebo by mohlo 
vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie 
nebo jeho části. 

Or. en

Odůvodnění

Není třeba sdělovat totožnost jednotlivých institucí, pokud lze očekávat, že dojde ke konfliktu 
takového zveřejnění s oprávněnými zájmy podniku nebo ohrožení finančních trhů.

Pozměňovací návrh 653
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Rozhodnutí přijatá bankovním orgánem 
podle článků 9, 10 a 11 se zveřejňují, 
přičemž se uvádí totožnost dotčeného 
příslušného orgánu nebo finanční instituce 
a hlavní obsah rozhodnutí, ledaže by 
takové zveřejnění bylo v konfliktu 
s ohledem na oprávněný zájem finančních 
institucí na ochraně jejich obchodního 
tajemství nebo může vážně ohrozit
stabilitu celého finančního systému ve 
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Společenství nebo jeho části. 

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předsedu, který nemá hlasovací právo, a) předsedu, který bude mít rozhodující 
hlas,

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) místopředsedu, který bude mít 
rozhodující hlas, pokud zastupuje 
předsedu,

Or. en



AM\810194CS.doc 65/68 PE439.986v01-00

CS

Pozměňovací návrh 656
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedoucí představitel vnitrostátního 
orgánu veřejné správy odpovědného za 
dohled nad úvěrovými institucemi 
z každého členského státu,

b) vedoucí představitel vnitrostátního 
orgánu veřejné správy odpovědného za 
dohled nad úvěrovými institucemi 
z každého členského státu. Pokud existuje 
více než jeden příslušný orgán na území, 
pro které je členský stát odpovědný za 
uplatňování práva Společenství, vedoucí 
představitelé těchto organizací jsou 
společnými zástupci pro radu orgánů 
dohledu a je jim ponechána možnost 
vlastního rozhodnutí, jak budou své 
zastoupení vykonávat, včetně případných 
hlasování podle článku 29, která sdílejí,

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vzít v úvahu existenci více než jednoho vnitrostátního orgánu v určitém členském 
státě zodpovědného za odvětví. Pokud takový případ nastane, je nezbytné stanovit postup, 
který umožní hlasování vedoucímu představiteli toho nejpříhodnějšího vnitrostátního orgánu 
dohledu.

Pozměňovací návrh 657
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vedoucí představitel vnitrostátního 
orgánu veřejné správy odpovědného za 
dohled nad úvěrovými institucemi 
z každého členského státu, 

b) vedoucí představitel vnitrostátního 
orgánu veřejné správy odpovědného za 
dohled nad úvěrovými institucemi 
z každého členského státu. Pokud existuje 
více než jeden příslušný orgán na území, 
pro které je členský stát odpovědný za 
uplatňování práva Společenství, vedoucí 
představitelé těchto organizací jsou 



PE439.986v01-00 66/68 AM\810194CS.doc

CS

společnými zástupci pro radu orgánů 
dohledu a je jim ponechána možnost 
vlastního rozhodnutí, jak budou své 
zastoupení vykonávat, včetně případných 
hlasování podle článku 29, která sdílejí,

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pro účely článku 11 svolá rada orgánů 
dohledu odbornou skupinu, která má 
pomoci spor urovnat, přičemž tuto skupinu 
budou tvořit předseda, dva členové rady 
orgánů dohledu a dvě osoby převzaté ze 
seznamu odborníků, který vede předseda. 
Žádný člen odborné skupiny rady orgánů 
dohledu není navržen vnitrostátním 
orgánem dohledu, jenž je účastníkem 
sporu, ani nemá v daném sporu jakýkoliv 
zájem. Odborná skupina dosahuje 
rozhodnutí prostou většinou.

Or. en

Odůvodnění

Do rady, která provádí zprostředkování podle článku 11, je užitečné zahrnout externí 
odborníky. Jejich počet by měl být omezen na 2, aby nemohli návrh rady většinově zamítnout.
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Pozměňovací návrh 659
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pro účely článku 11 svolá rada orgánů 
dohledu nezávislou odbornou skupinu, 
která má pomoci spor nestranně urovnat, 
přičemž tuto skupinu budou tvořit předseda 
a čtyři členové rady orgánů dohledu. 
Předseda vybírá členy odborné skupiny 
navržené radou orgánů dohledu. Žádný 
člen odborné skupiny rady orgánů 
dohledu není navržen vnitrostátním 
orgánem dohledu, jenž je účastníkem 
sporu, ani nemá v daném sporu jakýkoliv 
zájem.

Or. en

Odůvodnění

Odbornou skupinu je třeba rozšířit, aby byla umožněna větší pluralita názorů při 
rozhodování.

Pozměňovací návrh 660
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Složení odborné skupiny je vyvážené a 
zohledňuje Evropskou unii jako celek. 
Mandáty se překrývají a uplatňuje se 
patřičné rotující uspořádání.

Or. en


