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Pozměňovací návrh 266
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Unie vydává orgán pro 
pojišťovnictví pokyny a doporučení určená 
vnitrostátním orgánům dohledu či 
finančním institucím. Pokud je orgán 
ESMA zmocněn právními předpisy 
k přípravě technických norem v souladu 
s článkem 7, vydává pokyny a doporučení 
až po té, co byly tyto normy přijaty.

Or. en

Odůvodnění

Jeví se jako nezbytné zajistit, aby normy nebyly nahrazovány pokyny či doporučeními tam, 
kde právní předpisy stanovily přijímání norem: je to věc právní jistoty. Kromě toho by,
v souladu s celkovým cílem vytvořit jednotný obsáhlý kodex, měly být motivace a legislativní 
mandát evropského orgánu dohledu při navrhování norem velmi silné.  

Pozměňovací návrh 267
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této zprávě orgán ESMA informuje 
Evropský parlament, Radu a Komisi 
o vydávaných pokynech a doporučených. 
Orgán ESMA tyto orgány informuje také 
o jakémkoli vnitrostátním orgánu, který se 
neřídí pokyny a doporučeními, a uvede, 
jakým způsobem má v úmyslu do 
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budoucna zajistit jejich dodržování.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před vydáním pokynů a doporučení 
uspořádá orgán pro pojišťovnictví 
otevřené veřejné konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami a provede analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů 
a přínosů v souladu s osvědčenými 
postupy vytvořenými společně 
vnitrostátními orgány. Orgán pro 
pojišťovnictví požádá o stanovisko nebo 
radu skupinu zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů, jak je uvedeno v článku 
22.

Or. en

Odůvodnění

Otevřené veřejné konzultace se všemi zúčastněnými stranami, včetně rady od skupin 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckých penzijních fondů, jsou 
potřebné pro provedení analýzy potenciálních souvisejících nákladů a přínosů před vydáním 
pokynů a doporučení. 
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Pozměňovací návrh 269
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. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán pro pojišťovnictví uspořádá 
veřejné konzultace ohledně pokynů 
a doporučení a provede analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů 
a přínosů. Orgán pro pojišťovnictví 
požádá o stanovisko nebo radu skupinu 
zúčastněných stran v oblasti pojištění 
a zaměstnaneckého penzijního pojištění, 
jak je uvedeno v článku 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny a doporučení se zveřejní na 
internetových stránkách orgánu pro 
pojišťovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány dohledu vynaloží 
veškeré úsilí, aby tyto pokyny a doporučení 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dvou měsíců od vydání pokynu nebo 
doporučení každý příslušný orgán 
rozhodne, zda má v úmyslu tento pokyn 
nebo doporučení plnit. Jestliže příslušný 
orgán nebude tyto pokyny či doporučení 
uplatňovat, sdělí orgánu ESMA důvody 
tohoto jednání. Orgán ESMA může 
v závislosti na konkrétním případu 
rozhodnout o zveřejnění takových důvodů 
poskytnutých příslušným orgánem. 

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po vydání takového pokynu či doporučení 
všechny finanční subjekty každoročně 
předloží jasnou a podrobnou zprávu 
o jeho naplňování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA ve své výroční zprávě uvede, 
jaké vnitrostátní orgány neplní jím vydané 
pokyny a doporučení, a uvede, jakým 
způsobem má v úmyslu do budoucna 
zajistit jejich dodržování. Orgán ESMA 
připojí tytéž informace o hlavních větších 
finančních subjektech.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
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. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
nebude tyto pokyny či doporučení 
uplatňovat, sdělí orgánu pro 
pojišťovnictví důvody tohoto jednání.

Orgán pro pojišťovnictví ve zprávě o své 
činnosti podle čl. 32 odst. 6 informuje 
Evropský parlament, Radu a Komisi 
o vydaných pokynech a doporučeních, 
přičemž uvede, které vnitrostátní orgány 
je neplní, a jakým způsobem má v úmyslu 
do budoucna zajistit jejich dodržování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 276
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
neuplatňuje správně právní předpisy 
uvedené v čl. 1 odst. 2, zejména jestliže 
nezajistí, aby finanční instituce plnila 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy, má orgán pro pojišťovnictví 
pravomoci stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 
tohoto článku.

1. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
neuplatňuje správně právní předpisy 
uvedené v čl. 1 odst. 2, a to způsobem, 
který se jeví jako porušení práva Unie, 
zejména jestliže nezajistí, aby finanční 
instituce plnila požadavky stanovené 
těmito právními předpisy, má orgán pro 
pojišťovnictví pravomoci stanovené 
v odstavcích 2, 3 a 6 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
neuplatňuje správně právní předpisy 
uvedené v čl. 1 odst. 2, zejména jestliže 
nezajistí, aby finanční instituce plnila 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy, má orgán pro pojišťovnictví 
pravomoci stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 
tohoto článku. 

1. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
neuplatňuje právně závazné akty a právní 
předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2, nebo je 
uplatňuje způsobem, který se jeví jako 
porušení práva Unie, zejména jestliže 
nezajistí, aby finanční instituce plnila 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy, má orgán pro pojišťovnictví 
pravomoci stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 
tohoto článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
neuplatňuje správně právní předpisy 
uvedené v čl. 1 odst. 2, zejména jestliže 
nezajistí, aby finanční instituce plnila 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy, má orgán pro pojišťovnictví 
pravomoci stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 
tohoto článku. 

1. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
neuplatňuje správně právní předpisy 
uvedené v čl. 1 odst. 2, včetně technických 
norem vytvořených v souladu s článkem 7, 
zejména jestliže nezajistí, aby finanční 
instituce plnila požadavky stanovené 
těmito právními předpisy, má orgán pro 
pojišťovnictví pravomoci stanovené 
v odstavcích 2, 3 a 6 tohoto článku. 

Or. en

Odůvodnění

Ve snaze zajistit konzistentní uplatňování technických norem by měl mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc provádět šetření ohledně jakéhokoli možného porušení jejich 
uplatňování.

Pozměňovací návrh 279
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více 
vnitrostátních orgánů dohledu, Komise 
nebo z vlastní iniciativy a po sdělení 
dotčenému vnitrostátnímu orgánu dohledu 
může orgán pro pojišťovnictví provádět 
šetření údajně nesprávného uplatňování
práva Společenství.

2. Na žádost jednoho nebo více 
vnitrostátních orgánů dohledu, Evropského 
parlamentu, Komise, Rady, skupiny
zúčastněných stran v oblasti pojištění 
a zajištění nebo z vlastní iniciativy a po 
sdělení dotčenému vnitrostátnímu orgánu 
dohledu může orgán pro pojišťovnictví 
provádět šetření údajného porušování 
nebo neuplatňování práva Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
nezajistí soulad s právem Unie do deseti 
pracovních dnů ode dne, kdy obdrží 
doporučení orgánu pro pojišťovnictví, 
přijme orgán pro pojišťovnictví 
rozhodnutí, které stanoví správné 
uplatňování právních předpisů, na něž se 
tento orgán zaměřil při svém šetření. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 281
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. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
nezajistí soulad s právem Společenství do 
jednoho měsíce ode dne, kdy obdrží 
doporučení orgánu pro pojišťovnictví,
může Komise po uvědomění ze strany 
orgánu pro pojišťovnictví nebo z vlastní 

4. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
nezajistí soulad s právem Unie do deseti 
pracovních dnů ode dne, kdy obdrží 
doporučení orgánu pro pojišťovnictví 
v souladu s odstavcem 3, přijme orgán pro 
pojišťovnictví rozhodnutí, kterým bude po 



AM\811328CS.doc 11/69 PE439.921v02-00

CS

iniciativy přijmout rozhodnutí, kterým 
bude po vnitrostátním orgánu dohledu 
požadovat, aby přijal opatření nezbytná pro 
soulad s právem Společenství.

vnitrostátním orgánu dohledu požadovat, 
aby přijal opatření nezbytná pro soulad 
s právem Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
nezajistí soulad s právem Společenství do 
dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy 
obdrží doporučení orgánu pro 
pojišťovnictví, může Komise po 
uvědomění ze strany orgánu pro 
pojišťovnictví nebo z vlastní iniciativy 
vydat formální stanovisko, kterým bude po 
vnitrostátním orgánu dohledu požadovat, 
aby přijal opatření nezbytná pro soulad 
s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 286
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. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán pro pojišťovnictví a vnitrostátní 
orgány dohledu poskytnou Komisi všechny 
nezbytné informace.

Vnitrostátní orgány dohledu poskytnou 
orgánu pro pojišťovnictví všechny 
nezbytné informace.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 288
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán pro pojišťovnictví a vnitrostátní 
orgány dohledu poskytnou Komisi všechny 
nezbytné informace. 

Vnitrostátní orgány dohledu poskytnou 
orgánu pro pojišťovnictví všechny 
nezbytné informace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení 
rozhodnutí podle odstavce 4 vnitrostátní 
orgán dohledu informuje Komisi a orgán 
pro pojišťovnictví o krocích, které přijal 
nebo které plánuje přijmout pro realizaci 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví.
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Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění rovných podmínek a přispění k zajištění právní jistoty při uplatňování 
jednotného kodexu EU v oblasti dozoru by měl mít orgán pro pojišťovnictví takové postavení, 
aby mohl napravit jakákoli potenciální porušení práva Evropské unie.

Pozměňovací návrh 291
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. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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orgán pro pojišťovnictví v případě, že se 
příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na finanční instituce, přijmout 
individuální rozhodnutí určené finanční 
instituci, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jejích 
povinností podle práva Společenství, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.
Rozhodnutí orgánu ESMA musí být 
v souladu s rozhodnutím přijatým Komisí 
podle odstavce 4. 

Or. en

Pozměňovací návrh 293
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. 9 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí uvedenému v odstavci 4 tohoto 
článku ve lhůtě v něm uvedené a je-li nutné 
včas napravit neplnění ze strany 
vnitrostátního orgánu dohledu, aby byly 
zachovány nebo obnoveny neutrální 
podmínky pro konkurenci na trhu nebo aby 
se zajistilo správné fungování a integrita 
finančního systému, přijme orgán pro 
pojišťovnictví v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2 
individuální rozhodnutí určené finanční 
instituci, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jejích 
povinností podle práva Unie, včetně 
případného ukončení konkrétního jednání.
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Or. en

Pozměňovací návrh 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí uvedenému v odstavci 4 tohoto 
článku ve lhůtě v něm uvedené a je-li nutné 
včas napravit neplnění ze strany 
vnitrostátního orgánu dohledu, aby byly 
zachovány nebo obnoveny neutrální 
podmínky pro konkurenci na trhu nebo aby 
se zajistilo správné fungování a integrita 
finančního systému, přijme orgán pro 
pojišťovnictví v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2 
individuální rozhodnutí určené finanční 
instituci, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jejích 
povinností podle práva Společenství, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

Or. en

Odůvodnění

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Pozměňovací návrh 295
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
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. 9 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.
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Pozměňovací návrh 299
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. 9 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud adresát rozhodnutí nejedná 
v souladu s právem Unie nebo konkrétním 
rozhodnutím přijatým orgánem pro 
pojišťovnictví, může tento orgán zahájit 
řízení před vnitrostátními soudy a může 
také podat žádost o předběžné opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré právní či soudní náklady na 
postup uvedený v prvním pododstavci nese 
Komise jménem orgánu pro 
pojišťovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 se 
případně uplatní na všechny relevantní 
finanční instituce, kterých se neplnění 
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rovněž týká.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistily rovné podmínky v případech, kdy orgán pro pojišťovnictví přijme individuální 
rozhodnutí určené finanční instituci, mělo by se toto rozhodnutí uplatnit také na všechny 
ostatní účastníky, tuzemské i přeshraniční, kteří působí v dotčeném členském státě. Zásada 
„dodržuj nebo vysvětli“ by se měla uplatnit na opatření přijatá příslušným orgánem, která 
mají navazovat na rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví, a nejen s nimi být „v souladu“.

Pozměňovací návrh 302
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při přijímání opatření souvisejících 
s otázkami, které jsou předmětem 
rozhodnutí podle odstavce 4 nebo 6, musí 
vnitrostátní orgány dohledu jednat 
v souladu s těmito rozhodnutími.
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Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistily rovné podmínky v případech, kdy orgán pro pojišťovnictví přijme individuální 
rozhodnutí určené finanční instituci, mělo by se toto rozhodnutí uplatnit také na všechny 
ostatní účastníky, tuzemské i přeshraniční, kteří působí v dotčeném členském státě. Zásada 
„dodržuj nebo vysvětli“ by se měla uplatnit na opatření přijatá příslušným orgánem, která 
mají navazovat na rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví, a nejen s nimi být „v souladu“.

Pozměňovací návrh 304
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 se 
uplatní na všechny relevantní finanční 
instituce, kterých se neplnění rovněž týká.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistily rovné podmínky v případech, kdy orgán pro pojišťovnictví přijme individuální 
rozhodnutí určené finanční instituci a týkající se jednotného uplatňování pravidel, mělo by se 
toto rozhodnutí uplatnit také na všechny ostatní účastníky, tuzemské i přeshraniční, kteří 
působí v dotčeném členském státě.

Pozměňovací návrh 305
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. 9 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Orgán pro pojišťovnictví ve své zprávě 
uvede, které vnitrostátní orgány 
a finanční instituce nevyhověly 
rozhodnutím uvedeným v odstavcích 4 a 6.



AM\811328CS.doc 23/69 PE439.921v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Sari Essayah

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10
Opatření v mimořádných situacích

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování 
a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Unie nebo jeho 
části, může ESRB z vlastní iniciativy nebo 
na žádost orgánu pro pojišťovnictví, 
Evropského parlamentu, Rady nebo 
Komise vydat varování o existenci 
mimořádné situace. Toto varování musí 
orgánu pro pojišťovnictví umožnit 
přijmout bez dalších podmínek 
individuální rozhodnutí podle odstavce 3.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 308
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. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování 
a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Unie nebo jeho 
části, může ESRB z vlastní iniciativy nebo 
na žádost orgánu pro pojišťovnictví, 
Evropského parlamentu, Rady nebo 
Komise vydat varování o existenci 
mimořádné situace, s cílem umožnit 
orgánu pro pojišťovnictví přijmout bez 
dalších podmínek individuální rozhodnutí 
podle odstavce 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě nepříznivého vývoje, který může 
vážně ohrozit správné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 

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

finančního systému Unie nebo jeho části, 
může Rada po náležité konzultaci 
s Komisí, ESRB a případně evropskými 
orgány dohledu přijmout rozhodnutí 
určené orgánu pro pojišťovnictví, přičemž 
pro účely tohoto nařízení rozhodne 
o existenci mimořádné situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\811328CS.doc 27/69 PE439.921v02-00

CS

nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu pro 
pojišťovnictví, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené orgánu pro 
pojišťovnictví, přičemž pro účely tohoto 
nařízení rozhodne o existenci mimořádné 
situace.

části, může ESRB z vlastní iniciativy nebo 
na žádost orgánu pro pojišťovnictví, 
Evropského parlamentu nebo členského 
státu vydat varování konstatující pro účely 
tohoto nařízení existenci mimořádné 
situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Diogo Feio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jakmile Rada vydá varování, oznámí 
to současně Evropskému parlamentu, 
ESRB, Komisi a evropskému orgánu 
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dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jakmile ESRB vydá varování, oznámí 
to současně Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi a evropskému orgánu 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže ESRB vydal varování podle 
odstavce 1, nebo pokud Evropský 
parlament, Rada nebo Komise, z vlastní 
iniciativy nebo na žádost orgánu pro 
pojišťovnictví, nebo členský stát přijmou 
rozhodnutí o existenci podobných nebo 
důvodných okolností, za kterých je 
nezbytné koordinované opatření 
vnitrostátních orgánů ve snaze čelit 
nepříznivému vývoji, jenž by mohl vážně 
narušit řádné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému Unie nebo jeho části, 
může orgán pro pojišťovnictví bez dalších 
podmínek přijímat individuální rozhodnutí 
v souladu s právními předpisy uvedenými 
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v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit veškerá 
rizika, která mohou ohrozit správné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému nebo 
jeho části, a to tak, že zajistí, aby finanční 
instituce a vnitrostátní orgány dohledu 
plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže se ESRB domnívá, že 
koordinované opatření vnitrostátních 
orgánů je nezbytné pro řešení 
nepříznivého vývoje, který by mohl ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, přijme orgán pro 
pojišťovnictví individuální rozhodnutí, 
která budou po příslušných orgánech 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření 
v souladu s právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit jakýkoli 
takový vývoj, a to tak, že zajistí, aby 
finanční instituce a vnitrostátní orgány 
dohledu plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření jednotné trhu EU v oblasti finančních služeb vyžaduje koordinovaná opatření pro 
řešení případných mimořádných situací, neboť krize v jednom členském státě by se mohla 
rychle rozšířit za jeho hranice. Proto je nezbytné vyjasnit, že možnost, aby orgán pro 
pojišťovnictví přijímal rozhodnutí přímo použitelná na příslušné vnitrostátní orgány, patří 
k úloze orgánu pro pojišťovnictví jakožto usnadňujícího a koordinujícího činitele vůči 
vnitrostátním opatřením.
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Pozměňovací návrh 317
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. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže ESRB přijal rozhodnutí podle 
odstavce 1, může orgán pro pojišťovnictví 
přijímat individuální rozhodnutí, která 
budou po vnitrostátních orgánech dohledu 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření 
v souladu s tímto nařízením a právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby finanční instituce a vnitrostátní orgány 
dohledu plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
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. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí podle 
odstavce 1, může orgán pro pojišťovnictví 
přijímat individuální rozhodnutí, která 
budou po vnitrostátních orgánech dohledu 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření 
v souladu s právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit veškerá 
rizika, která mohou ohrozit správné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 

2. Jestliže byla vyhlášena existence 
mimořádné situace podle odstavce 1, 
přijme orgán pro pojišťovnictví 
individuální rozhodnutí nezbytná pro 
zajištění toho, aby vnitrostátní orgány
dohledu přijaly nezbytná opatření 
v souladu s právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit veškerá 
rizika, která mohou ohrozit správné 
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stabilitu celého finančního systému nebo 
jeho části, a to tak, že zajistí, aby finanční 
instituce a vnitrostátní orgány dohledu 
plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému nebo 
jeho části, a to tak, že zajistí, aby finanční 
instituce a vnitrostátní orgány dohledu 
plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže byla vyhlášena existence 
mimořádné situace podle odstavce 1, 
může orgán pro pojišťovnictví přijímat 
rozhodnutí určená příslušným orgánům 
členských států, která budou po těchto 
orgánech vyžadovat přijetí nezbytných 
opatření v souladu s právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit 
veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby finanční instituce a vnitrostátní orgány 
dohledu plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí podle 2. Jestliže byla vyhlášena existence 
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odstavce 1, může orgán pro pojišťovnictví 
přijímat individuální rozhodnutí, která 
budou po vnitrostátních orgánech dohledu
vyžadovat přijetí nezbytných opatření 
v souladu s právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit veškerá 
rizika, která mohou ohrozit správné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému nebo 
jeho části, a to tak, že zajistí, aby finanční 
instituce a vnitrostátní orgány dohledu 
plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

mimořádné situace podle odstavce 1, 
může orgán pro pojišťovnictví přijímat 
rozhodnutí určená vnitrostátním orgánům 
dohledu členských států, která budou po 
těchto orgánech vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
vyřešit veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby finanční instituce a vnitrostátní orgány 
dohledu plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Diogo Feio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě nepříznivého vývoje, který 
by mohl vážně narušit řádné fungování 
a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Unie nebo 
jeho části, orgán pro pojišťovnictví 
aktivně usnadňuje a případně koordinuje 
jakákoli opatření přijatá relevantními 
vnitrostátními příslušnými orgány 
dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 322
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě nepříznivého vývoje, který 
by mohl vážně narušit řádné fungování 
a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Unie nebo 
jeho části, orgán pro pojišťovnictví 
aktivně usnadňuje a případně koordinuje 
jakákoli opatření přijatá relevantními 
vnitrostátními příslušnými orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Diogo Feio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Rada přezkoumá rozhodnutí podle 
odstavce 1 v přiměřených intervalech 
a v každém případě nejméně jednou za 
měsíc a vyhlásí ukončení mimořádné 
situace, jakmile to bude vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Kay Swinburne

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Rada přezkoumá rozhodnutí podle 
odstavce 1 v přiměřených intervalech 



PE439.921v02-00 34/69 AM\811328CS.doc

CS

a v každém případě nejméně jednou za 
měsíc a vyhlásí ukončení mimořádné 
situace, jakmile to bude vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
uvedenému v odstavci 2 ve lhůtě 
stanovené tímto rozhodnutím, může orgán 
pro pojišťovnictví v případě, že se 
příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na finanční instituce, přijmout 
individuální rozhodnutí určené finanční 
instituci, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jejích 
povinností podle těchto právních předpisů, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Možnost, aby EIOPA přijímala přímá opatření proti finančním institucím, by mohla vést 
k tomu, že se tyto finanční instituce budou potýkat s konfliktem loajality vůči vnitrostátnímu
každodennímu dohledu a vůči orgánu pro pojišťovnictví. Aby se zabránilo právní nejistotě, 
měla by veškerá rozhodnutí určená pro podniky pocházet od vnitrostátního orgánu dohledu. 
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Pozměňovací návrh 326
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
uvedenému v odstavci 2 ve lhůtě 
stanovené tímto rozhodnutím, může orgán 
pro pojišťovnictví v případě, že se 
příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na finanční instituce, přijmout 
individuální rozhodnutí určené finanční 
instituci, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jejích 
povinností podle těchto právních předpisů, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Carl Haglund

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
uvedenému v odstavci 2 ve lhůtě 
stanovené tímto rozhodnutím, může orgán 
pro pojišťovnictví v případě, že se 
příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na finanční instituce, přijmout 
individuální rozhodnutí určené finanční 

vypouští se
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instituci, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jejích 
povinností podle těchto právních předpisů, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

Or. en

Odůvodnění

Možnost, aby EIOPA přijímala přímá opatření proti finančním institucím, by mohla vést 
k tomu, že se tyto finanční instituce budou potýkat s konfliktem loajality vůči vnitrostátnímu
každodennímu dohledu a vůči orgánu pro pojišťovnictví. Aby se zabránilo právní nejistotě, 
měla by veškerá rozhodnutí určená pro podniky pocházet od vnitrostátního orgánu dohledu. 

Pozměňovací návrh 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
uvedenému v odstavci 2 ve lhůtě stanovené 
tímto rozhodnutím, může orgán pro 
pojišťovnictví v případě, že se příslušné 
požadavky právních předpisů uvedených
v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na finanční 
instituce, přijmout individuální rozhodnutí 
určené finanční instituci, v němž bude 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke 
splnění jejích povinností podle těchto 
právních předpisů, včetně případného 
ukončení konkrétního jednání.

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy
o fungování Evropské unie, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
uvedenému v odstavci 2 ve lhůtě stanovené 
tímto rozhodnutím, přijme orgán pro 
pojišťovnictví v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2 
individuální rozhodnutí určené finanční 
instituci, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jejích 
povinností podle těchto právních předpisů, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely stability jednotného trhu EU by neměla být oblast působnosti individuálních 
rozhodnutí přímo použitelných na finanční instituce v případě mimořádných situací 
omezována.
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Pozměňovací návrh 329
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. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
uvedenému v odstavci 2 ve lhůtě stanovené 
tímto rozhodnutím, může orgán pro 
pojišťovnictví v případě, že se příslušné
požadavky právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na finanční 
instituce, přijmout individuální rozhodnutí 
určené finanční instituci, v němž bude 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke 
splnění jejích povinností podle těchto 
právních předpisů, včetně případného 
ukončení konkrétního jednání.

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 228 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
uvedenému v odstavci 2 ve lhůtě stanovené 
tímto rozhodnutím, přijme orgán pro 
pojišťovnictví v souladu s příslušnými 
požadavky právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2 individuální rozhodnutí 
určené finanční instituci, v němž bude 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke 
splnění jejích povinností podle těchto 
právních předpisů, včetně případného 
ukončení konkrétního jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
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. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
uvedenému v odstavci 2 ve lhůtě 
stanovené tímto rozhodnutím, může orgán 
pro pojišťovnictví v případě, že se 
příslušné požadavky právních předpisů 

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy
o fungování Evropské unie, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví, 
přijme tento orgán podle právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 individuální 
rozhodnutí určené finanční instituci, 
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uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují 
na finanční instituce, přijmout
individuální rozhodnutí určené finanční 
instituci, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jejích 
povinností podle těchto právních předpisů, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

v němž bude vyžadovat přijetí nezbytných 
opatření ke splnění jejích povinností podle 
těchto právních předpisů, včetně 
případného ukončení konkrétního jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
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. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud adresát rozhodnutí nejedná 
v souladu s právem Unie nebo konkrétním 
rozhodnutím přijatým orgánem pro 
pojišťovnictví, může tento orgán zahájit 
řízení před vnitrostátními soudy a může 
také podat žádost o předběžné opatření.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je posílit pravomoci orgánu pro pojišťovnictví v souladu se zprávou Giegold.

Pozměňovací návrh 332
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 3 
mají přednost před veškerými předchozími 
rozhodnutími přijatými vnitrostátními 

vypouští se
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orgány dohledu v téže záležitosti.
Jakékoliv opatření vnitrostátních orgánů 
dohledu související se skutečnostmi, které 
jsou předmětem rozhodnutí podle 
odstavce 2 nebo 3, musí těmto 
rozhodnutím odpovídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jakékoliv opatření příslušných orgánů 
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 2 
nebo 3, musí být v souladu s těmito 
rozhodnutími. Nesoulad musí příslušné 
orgány řádně písemně odůvodnit ESRB 
a orgánu pro pojišťovnictví.

Or. en

Odůvodnění

Zásada „dodržuj nebo vysvětli“ by poskytla pobídku pro příslušné vnitrostátní orgány, aby se 
řídily rozhodnutími orgánů pro pojišťovnictví, jejichž cílem je řešit potenciální mimořádné 
situace.

Pozměňovací návrh 334
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise toto rozhodnutí přezkoumá 
v pravidelných intervalech a v každém 
případě na žádost evropského orgánu 
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dohledu, ESRB nebo Rady.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné, aby iniciativu pro určení existence mimořádné situace měl také evropský orgán 
dohledu. 

Pozměňovací návrh 335
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. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. ESRB přezkoumá rozhodnutí uvedené 
v odstavci 1, a to z vlastního podnětu nebo 
na žádost orgánu pro pojišťovnictví, 
Evropského parlamentu, Rady nebo 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je poskytnout orgánu pro pojišťovnictví, Radě, Evropskému parlamentu nebo Komisi 
právo požadovat přezkum rozhodnutí o vyhlášení mimořádné situace.

Pozměňovací návrh 336
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. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. ESRB přezkoumá rozhodnutí uvedené 
v odstavci 1 v pravidelných intervalech 
a v každém případě na žádost Evropského 
parlamentu nebo orgánu pro 
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pojišťovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jestliže ESRB přijal rozhodnutí podle 
odstavce 1, přezkoumá toto rozhodnutí 
v pravidelných intervalech a v každém 
případě na žádost orgánu pro 
pojišťovnictví, Evropského parlamentu, 
Rady nebo Komise a vyhlásí ukončení 
mimořádné situace, jakmile to bude 
vhodné.

Or. en

Odůvodnění

Mimořádná situace vyhlášená podle článku 10 by měla být bedlivě sledována. Kromě toho by 
měl mít ESRB pravomoc vyhlásit ukončení mimořádné situace.  

Pozměňovací návrh 338
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. 10 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b Orgán pro pojišťovnictví ve své zprávě 
uvede jednotlivá rozhodnutí určená 
vnitrostátním orgánům a finančním 
institucím podle odstavců 3 a 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 339
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Vyžaduje-li mimořádná situace okamžité 
opatření ještě před vydáním rozhodnutí 
ESRB, může orgán pro pojišťovnictví 
přijmout rozhodnutí, která jsou obecně 
a přímo použitelná na finanční instituce.
Tato mimořádná opatření se neprodleně 
oznámí ESRB. Pokud ESRB do 15 dnů od 
tohoto oznámení mimořádnou situaci 
nepotvrdí, pozbývají tato opatření 
platnosti.

Or. en

Odůvodnění

Existují případy, kdy je potřeba přijmout opatření ve velmi krátké době, a kdy by bylo obtížné 
čekat na proběhnutí celého rozhodovacího postupu ESRB. Proto by bylo vhodné umožnit 
evropskému orgánu dohledu, aby přijímal mimořádná rozhodnutí, a to pod podmínkou, že 
budou tato rozhodnutí neprodleně oznámena ESRB a že nebudou platná déle než dva týdny 
nebo po potvrzení statusu mimořádné situace ze strany ESRB. 

Pozměňovací návrh 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 

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

uvedených v čl. 1 odst. 2, může orgán 
ESMA na žádost jednoho nebo více 
dotčených příslušných orgánů pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
pojišťovnictví na žádost jednoho nebo 
více dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavce 2.

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
pojišťovnictví na žádost jednoho nebo 
více dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavce 2. První 
věta neplatí pro případ, že v právních 
předpisech uvedených v čl. 1 odst. 2 je 
konečné rozhodnutí přiznáno orgánu 
dohledu nad skupinami. 

Or. de

Odůvodnění

Směrnice Solventnost II stanoví posílení orgánu dohledu nad skupinami. Tomuto orgánu bylo 
mj. přiznáno oprávnění vydávat konečná rozhodnutí o povolení vnitřního modelu pro celou 
skupinu, pokud se v rámci kolegia nedosáhne dohody. Orgán dohledu nad skupinami je 
odpovědný za dohled na úrovni skupin. Toto jednoznačně přidělení odpovědnosti by nemělo 
být podrýváno mechanismem, podle něhož by nespokojené vnitrostátní orgány mohly zapojit 
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EIOPA, aby dosáhly jiného rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 342
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, 
a neudělí konečnou odpovědnost orgánu 
dohledu nad skupinami, může orgán pro 
pojišťovnictví z vlastní iniciativy nebo na 
žádost jednoho nebo více dotčených 
vnitrostátních orgánů dohledu převzít 
vedoucí úlohu při pomoci orgánům 
dosáhnout dohody postupem podle 
odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud odvětvové právní předpisy již přiznávají konečnou odpovědnost orgánu dohledu nad 
skupinami, jako je tomu u směrnice Solventnost II, je důležité vyjasnit, že tato odpovědnost má 
přednost před pravomocí evropského orgánu dohledu. Pokud by tomu tak nebylo, existoval by 
prostor pro nejistotu, pokud jde o přednost odvětvových právních předpisů a pravomoc 
evropského orgánu dohledu, který svou pravomoc odvozuje od odvětvových právních 
předpisů.
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Pozměňovací návrh 343
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
pojišťovnictví na žádost jednoho nebo 
více dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavce 2.

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v případech 
stanovených v právních předpisech 
uvedených v čl. 1 odst. 2, může orgán pro 
pojišťovnictví na žádost jednoho nebo 
více dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
pojišťovnictví na žádost jednoho nebo více 
dotčených vnitrostátních orgánů dohledu 
pomoci orgánům dosáhnout dohody 

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, a neudělí konečnou 
odpovědnost orgánu dohledu nad 
skupinami, může orgán pro pojišťovnictví 
na žádost jednoho nebo více dotčených 
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postupem podle odstavce 2. vnitrostátních orgánů dohledu pomoci 
orgánům dosáhnout dohody postupem 
podle odstavce 2. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud by evropský orgán dohledu přijal přímá opatření vůči finančním institucím, mohly by 
se tyto orgány dostat do konfliktu loajality vůči vnitrostátnímu každodennímu dohledu 
a orgánu pro pojišťovnictví To by mohlo způsobit, že podniky budou nuceny pokoušet se 
uplatňovat rozporná/nekoherentní rozhodnutí. Aby se zabránilo právní nejistotě, musí veškerá 
rozhodnutí určená pro podniky pocházet od vnitrostátního orgánu dohledu.

Pozměňovací návrh 345
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. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
pojišťovnictví na žádost jednoho nebo více 
dotčených vnitrostátních orgánů dohledu 
pomoci orgánům dosáhnout dohody 
postupem podle odstavce 2.

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, převezme orgán pro 
pojišťovnictví z vlastní iniciativy nebo na 
žádost jednoho nebo více dotčených 
vnitrostátních orgánů dohledu vedoucí 
úlohu při pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavců 2 až 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
pojišťovnictví na žádost jednoho nebo 
více dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavce 2.

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, a nepřipisuje konečnou 
zodpovědnost kontrolorovi skupiny, může 
orgán pro pojišťovnictví na žádost jednoho 
nebo více dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavců 2 až 4.

Or. it

Odůvodnění

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.
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Pozměňovací návrh 347
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. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
pojišťovnictví na žádost jednoho nebo více 
dotčených vnitrostátních orgánů dohledu 
pomoci orgánům dosáhnout dohody 
postupem podle odstavce 2.

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
pojišťovnictví z vlastní iniciativy nebo na 
žádost jednoho nebo více dotčených 
vnitrostátních orgánů dohledu převzít 
vedoucí úlohu při pomoci orgánům 
dosáhnout dohody postupem podle 
odstavců 2 až 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
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pojišťovnictví na žádost jednoho nebo 
více dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavce 2.

pojišťovnictví na žádost nejméně jedné 
třetiny vnitrostátních orgánů dohledu, jež 
jsou zavázány ke spolupráci, pomoci 
orgánům dosáhnout dohody postupem 
podle odstavce 2. 

Or. de

Odůvodnění

Směrnice Solventnost II přijatá v roce 2009 stanoví, že orgán dohledu nad skupinami, který je 
velmi dobře obeznámen se skutkovým stavem, má být posílen. Orgán dohledu nad skupinami 
je odpovědný za dohled na úrovni skupin. Toto jednoznačně přidělení odpovědnosti by nemělo 
být podrýváno mechanismem, podle něhož by nespokojené vnitrostátní orgány mohly zapojit 
EIOPA, aby dosáhly jiného rozhodnutí. 

Pozměňovací návrh 349
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, může orgán pro 
pojišťovnictví na žádost jednoho nebo 
více dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavce 2.

Aniž by byly dotčeny pravomoci stanovené 
v článku 9, jestliže vnitrostátní orgán 
dohledu nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
vnitrostátního orgánu dohledu v oblastech, 
ve kterých právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 vyžadují spolupráci, koordinaci 
nebo společné rozhodování vnitrostátních 
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, a nepřipisuje konečnou 
zodpovědnost kontrolorovi skupiny, může 
orgán pro pojišťovnictví na žádost jednoho 
nebo více dotčených vnitrostátních orgánů 
dohledu pomoci orgánům dosáhnout 
dohody postupem podle odstavce 2.

Or. it

Pozměňovací návrh 350
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Jestliže do uplynutí lhůty pro smírčí 
jednání nedosáhnou dotčené vnitrostátní 
orgány dohledu dohody, přijme orgán pro 
pojišťovnictví v souladu s druhým 
pododstavcem čl. 29 odst. 1 rozhodnutí pro 
urovnání sporu, v němž po nich bude 
požadovat urovnání celé záležitosti
v souladu s právem Unie, a to se závazným 
účinkem pro dotčené příslušné orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Jestliže do uplynutí lhůty pro smírčí 
jednání nedosáhnou dotčené vnitrostátní 
orgány dohledu dohody, může orgán pro 
pojišťovnictví přijmout rozhodnutí, v němž 
po nich bude požadovat přijetí konkrétních 
opatření nebo zdržení se určitého jednání 
s cílem urovnat celou záležitost, a to se 
závazným účinkem pro dotčené příslušné 
orgány a v souladu s právem Unie.

Or. en

Odůvodnění

Ve snaze zajistit účinný a efektivní dohled a právní jistotu a podpořit důvěru v rámci 
dohledové komunity by měla být rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví týkající se urovnání 
sporu pro jeho adresáty závazná. Právní rámec EU neumožňuje přiznat orgánu pro 
pojišťovnictví diskreční pravomoc. Pravomoc orgánu pro pojišťovnictví, pokud jde 
o urovnávání sporů týkajících se záležitostí dohledu, proto nemůže být „v souladu s“ právem 
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Společenství. Pravomoc k urovnávání sporů by měla spíše směřovat k zajištění souladu 
s právem EU. 

Pozměňovací návrh 352
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Jestliže do uplynutí lhůty pro smírčí 
jednání nedosáhnou dotčené vnitrostátní 
orgány dohledu dohody, může orgán pro 
pojišťovnictví přijmout rozhodnutí, v němž 
po nich bude požadovat přijetí konkrétních 
opatření nebo zdržení se určitého jednání 
s cílem urovnat celou záležitost ve snaze 
zajistit soulad s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví, 
a tedy nezajistí, aby finanční instituce 
plnila požadavky, které pro ni přímo 
vyplývají z právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2, může orgán pro 
pojišťovnictví přijmout individuální 
rozhodnutí určené finanční instituci, 
v němž bude vyžadovat přijetí nezbytných 
opatření ke splnění jejích povinností podle 
práva Společenství, včetně případného 
ukončení konkrétního jednání. 

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 354
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. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví, 
a tedy nezajistí, aby finanční instituce 
plnila požadavky, které pro ni přímo 
vyplývají z právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2, může orgán pro 
pojišťovnictví přijmout individuální 
rozhodnutí určené finanční instituci, 
v němž bude vyžadovat přijetí nezbytných 
opatření ke splnění jejích povinností podle 
práva Společenství, včetně případného 
ukončení konkrétního jednání.

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy
o fungování Evropské unie, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu nevyhoví 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví, 
a tedy nezajistí, aby finanční instituce 
plnila požadavky, které pro ni přímo 
vyplývají z právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2, přijme orgán pro 
pojišťovnictví individuální rozhodnutí 
určené finanční instituci, v němž bude
vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke 
splnění jejích povinností podle práva 
Společenství, včetně případného ukončení 
konkrétního jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
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. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán přispívá k podpoře 
účinného a jednotného fungování kolegií 
orgánů dohledu podle směrnice 
2006/48/ES a prosazuje jednotnost 
uplatňování právních předpisů
Společenství mezi nimi.

1. Bankovní orgán přispívá k podpoře 
a monitorování účinného, efektivního
a jednotného fungování kolegií orgánů 
dohledu podle směrnice 2006/48/ES 
a prosazuje jednotnost uplatňování práva 
Unie mezi nimi.
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Pozměňovací návrh 356
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán pro pojišťovnictví ve spolupráci 
s orgány dohledu působícími v kolegiích 
orgánů dohledu v případě potřeby určuje 
a shromažďuje od vnitrostátních orgánů 
dohledu veškeré související informace, 
které usnadní práci těchto kolegií.

3. Orgán pro pojišťovnictví pomáhá 
orgánům dohledu působícím v kolegiích 
orgánů dohledu a v případě potřeby určuje 
a shromažďuje od vnitrostátních orgánů 
dohledu veškeré související informace, 
které usnadní práci těchto kolegií. Orgán 
pro pojišťovnictví plně zohledňuje 
existující dohody mezi vnitrostátními 
příslušnými orgány a orgány dohledu 
třetích zemí, přičemž bere v úvahu hlavní 
skupiny krizového řízení mezinárodních 
kolegií, jež mají plný přístup 
k informacím. Orgán pro pojišťovnictví je 
členem skupin krizového řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřídí a spravuje centrální systém, v jehož 
rámci budou tyto informace přístupné 
vnitrostátním orgánům dohledu 
sdruženým v kolegiích orgánů dohledu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 358
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. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán pro pojišťovnictví může 
vydávat technické normy, pokyny 
a doporučení přijaté na základě článků 7 
a 8 pro harmonizaci fungování dohledu 
a osvědčených postupů přijatých kolegii 
orgánů dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Právně závazná zprostředkovatelská 
úloha by měla novým orgánům pro 
pojišťovnictví umožnit řešit spory mezi 
vnitrostátními příslušnými orgány 
v souladu s postupem uvedeným v článku 
11.

Or. en

Odůvodnění

Orgán pro zprostředkování by měl být schopen řešit (probíhající) spor mezi dvěma orgány 
dohledu v souladu s postupem uvedených v článku 11. 
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Pozměňovací návrh 360
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. 12 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Právně závazná zprostředkovatelská 
úloha by měla novým orgánům pro 
pojišťovnictví umožnit řešit spory mezi 
vnitrostátními orgány dohledu v souladu 
s postupem uvedeným v článku 11. Není-li 
možné mezi orgány dohledu 
přeshraničními institucemi dosáhnout 
dohody, měl by mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc přijímat 
rozhodnutí v oblasti dohledu, jež budou 
přímo uplatnitelná na dotčené instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a
Dohled nad finančními institucemi 

s celoevropským rozměrem
Vnitrostátní orgány vykonávají 
obezřetnostní dohled nad finančními 
institucemi s celoevropským rozměrem.
Orgán pro pojišťovnictví vypracuje ve 
spolupráci s Evropskou radou pro 
systémová rizika a příslušnými orgány 
informační vzor pro významné instituce 
s cílem zajistit zdravé řízení jejich 
systémových rizik.
Orgán pro pojišťovnictví ve snaze chránit 
evropské vkladatele usnadní lepší 
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koordinaci mezi systémy pojištění vkladů, 
které fungují v celé Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Vývoj úřadu pro pojišťovnictví

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Dohled nad finančními institucemi 

s celoevropským rozměrem
1. Vnitrostátní orgány vykonávají 
obezřetnostní dohled nad finančními 
institucemi s celoevropským rozměrem 
tím, že jednají jako zástupci orgánu pro
pojišťovnictví a řídí se jeho pokyny 
s cílem zajistit, aby byla v celé Unii 
uplatňována stejná pravidla dohledu. 
2. Orgán pro pojišťovnictví předloží svůj 
návrh pravidel dohledu Komisi 
a současně Evropskému parlamentu 
a Radě. Komise schválí návrh pravidel 
dohledu v souladu s postupem uvedeným 
v článku 7 nebo 8. 
3. Rozhodnutí přijaté radou orgánů 
dohledu v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 29 odst. 1 určí hlavní pojišťovny 
s celoevropským rozměrem. Kritéria pro 
určení takových finančních institucí 
vezmou v úvahu kritéria stanovená Radou 
pro finanční stabilitu, Mezinárodním 
měnovým fondem a Bankou pro 
mezinárodní platby.
4. Orgán pro pojišťovnictví vypracuje ve 
spolupráci s Evropskou radou pro 
systémová rizika informační vzor pro 
významné pojišťovny s cílem zajistit 
zdravé řízení jejich systémových rizik. 
5. Bude vytvořen Evropský systém 
zajištění pojištění (dále jen „systém“), aby 
se zajistila spoluodpovědnost pojišťovny 
s celoevropským rozměrem, aby byly 
chráněny zájmy pojistníků a oprávněných 
osob a aby se snížily náklady pro daňové 
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poplatníky na systémové finanční krize.
Tento systém bude hrát rovněž roli při 
pomoci finančním institucím EU, jež se 
potýkají s problémy, pokud mohou tyto 
problémy ohrozit finanční stabilitu 
jednotného finančního trhu Unie. Systém 
bude financován prostřednictvím 
příspěvků z těchto institucí. Tyto příspěvky 
nahradí příspěvky do vnitrostátních 
systémů zajištění pojištění podobné 
povahy.
6. Nejsou-li zdroje tvořené vybranými 
příspěvky od pojistitelů dostatečné pro 
vyřešení krize, bude systém moci navýšit 
své zdroje prostřednictvím vydání 
dluhopisů. Členské státy mohou ve 
výjimečných případech zjednodušit 
vydávání dluhopisů systémem 
prostřednictvím záruk, a to za poplatek 
přiměřeně odrážející předpokládané 
riziko. Tyto záruky budou mezi členskými 
státy sdíleny v souladu s kritérii 
stanovenými v odstavci 7.
7. Pokud za mimořádných a výjimečných 
okolností a v souvislosti se systémovou 
krizí jedna či více institucí zkrachuje 
a dostupné zdroje jsou nedostatečné, 
vyřeší postižené členské státy tuto zátěž 
v souladu se zásadami uvedenými 
v náležitě pozměněném memorandu 
o porozumění.
8. Členství v systému nahradí členství ve 
stávajících vnitrostátních systémech 
zajištění pojištění u finančních institucí 
Unie, jež se na něm účastní. Systém bude 
řízen radou jmenovanou evropským 
orgánem dohledu (pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění) na 
období pěti let. Členové rady budou voleni 
z řad zaměstnanců vnitrostátních orgánů.
Systém rovněž vytvoří poradní výbor 
zahrnující pojišťovny, jež se účastní na 
systému.

Or. en
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Pozměňovací návrh 364
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Dohled nad finančními institucemi 

s celoevropským rozměrem
1. Pokud jde o dohled nad finančními 
institucemi s celoevropským rozměrem, jež 
působí v Unii, jedná orgán pro 
pojišťovnictví jako hlavní příslušný 
orgán. Jedná prostřednictvím 
vnitrostátních příslušných orgánů, které 
budou jednat jako delegovaný orgán. 
2. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 7a až 7d, 
aby vymezila charakteristiky finančních 
institucí v celoevropským rozměrem. Tyto 
akty budou mít podobu rozhodnutí 
a budou obsahovat seznam institucí, jež 
jsou považovány za finanční instituce 
s celoevropským rozměrem, které působí 
v Unii. 
3. Kritéria pro určení těchto finančních 
institucí zahrnují přinejmenším: tržní 
podíl v členských státech, v nichž finanční 
instituce působí, celková aktiva, tržní 
podíl na celkových aktivech Unie 
a skutečnost, zda vlastníci pocházejí z EU 
nebo nikoli.
V případě, že finanční instituce vyvíjí 
činnost v různých odvětvích, rozhodne 
evropský orgán dohledu (smíšený výbor), 
jaká část orgánu pro pojišťovnictví bude 
plnit funkci hlavního příslušného orgánu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 365
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
Dohled nad přeshraničními finančními 

institucemi
1. Ve snaze zajistit spoluodpovědnost 
finančních institucí s celoevropským 
rozměrem, chránit zájmy evropských 
vkladatelů a snížit náklady daňových 
poplatníků na systémové finanční krize 
bude vytvořen Evropský fond pro finanční 
ochranu (dále jen „fond“). Tento fond 
bude hrát úlohu při pomoci finančním 
institucím Unie, budou-li se potýkat 
s problémy, jež by mohly ohrozit finanční 
stabilitu jednotného finančního trhu 
Unie. Fond bude financován 
prostřednictvím příspěvků z těchto 
institucí. Tyto příspěvky by mohly 
nahradit příspěvky do vnitrostátních 
fondů podobné povahy.
2. Nejsou-li zdroje tvořené vybranými 
příspěvky od účastníků trhu dostatečné 
pro vyřešení krize, bude fond moci navýšit 
své zdroje prostřednictvím vydání 
dluhopisů. Členské státy mohou ve 
výjimečných případech zjednodušit 
vydávání dluhopisů fondem 
prostřednictvím záruk, a to za poplatek 
přiměřeně odrážející předpokládané 
riziko. Tyto záruky budou mezi členskými 
státy sdíleny v souladu s kritérii 
stanovenými v odstavci 3.
3. Pokud za mimořádných a výjimečných 
okolností a v souvislosti se systémovou 
krizí jedna či více institucí zkrachuje 
a dostupné zdroje jsou nedostatečné, 
vyřeší postižené členské státy tuto zátěž 
v souladu s těmito kritérii: hospodářský 
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dopad krize na postižené členské státy 
a vklady, aktiva a rozdělování těchto 
příjmových toků postižených institucí.
4. Členství ve fondu nahradí členství ve 
stávajících vnitrostátních fondech 
u finančních institucí Unie, jež se na 
tomto fondu účastní. Fond bude řízen 
radou jmenovanou evropským orgánem 
dohledu (cenné papíry a trhy) na období 
pěti let. Členové rady budou voleni z řad 
zaměstnanců vnitrostátních orgánů. Fond 
rovněž vytvoří poradní výbor zahrnující 
finanční instituce, jež se na fondu účastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní orgány dohledu mohou na 
základě dvojstranné dohody delegovat 
úkoly a povinnosti na jiné vnitrostátní 
orgány dohledu. 

1. Členské státy umožní příslušným 
orgánům delegovat úkoly a povinnosti na 
jiné vnitrostátní orgány dohledu, a to 
prostřednictvím dvoustranné dohody a za 
podmínek stanovených v tomto článku.
Členské státy mohou stanovit zvláštní 
podmínky, které je potřeba splnit před tím, 
než jejich příslušné orgány vstoupí do 
takových dohod, a mohou omezit oblast 
působnosti delegace na to, co je nezbytně 
nutné pro účinný dohled nad 
přeshraničními finančními institucemi 
a skupinami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 367
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní orgány dohledu mohou na 
základě dvojstranné dohody delegovat 
úkoly a povinnosti na jiné vnitrostátní
orgány dohledu. 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán pro pojišťovnictví podporuje 
delegování úkolů a povinností mezi 
vnitrostátními orgány dohledu tak, že 
označí úkoly a povinnosti, které mohou být 

2. Orgán pro pojišťovnictví podněcuje 
a podporuje delegování úkolů a povinností 
mezi vnitrostátními orgány dohledu tak, že 
označí úkoly a povinnosti, které mohou být 
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delegovány nebo prováděny společně, 
a prosazuje osvědčené postupy. 

delegovány nebo prováděny společně, 
a prosazuje osvědčené postupy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Delegace odpovědností vede 
k přerozdělení pravomocí stanovených 
v právních předpisech uvedených v čl. 1 
odst. 2. Právními předpisy použitelnými 
v rámci příslušnosti delegovaného orgánu 
se řídí postup, vymáhání a správní 
a soudní přezkum týkající se 
delegovaných odpovědností.

Or. en

Odůvodnění

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.
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Pozměňovací návrh 371
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán pro pojišťovnictví vhodným 
způsobem zveřejní dohodu o delegování 
uzavřenou mezi vnitrostátními orgány 
dohledu, aby o ní byly řádně informovány 
všechny dotčené strany. 

Orgán pro pojišťovnictví vhodným 
způsobem zveřejní dohodu o delegování 
uzavřenou mezi vnitrostátními orgány 
dohledu, aby o ní byly řádně informovány 
všechny dotčené strany. Tyto dohody se 
týkají konkrétní odpovědnosti příslušných 
dotčených orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nesmí dojít k uzavření jakékoli 
dohody o delegaci na instituce, jež figurují 
jako významné přeshraniční finanční 
instituce v souladu s článkem 12a.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporuje vznik osvědčených postupů, 
včetně účinného a konstruktivního 
dialogu mezi vnitrostátními orgány 
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a příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně spotřebitelů a zaměstnaneckých 
odborů v odvětví jakožto tvůrců společné 
kultury dohledu;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zajišťuje, že orgány zohlední 
informace od zaměstnanců o obchodních 
praktikách společností, pokud jde 
o struktury odměňování, pobídky, 
dovednosti a pracovní podmínky;

Or. en

Odůvodnění

Orgány dohledu na vnitrostátní úrovni mohou mít velký prospěch ze zapojení relevantních 
zúčastněných stran, jako jsou zaměstnanci a spotřebitelé, do své práce. Zaměstnanci pracující 
v těchto odvětvích mohou poskytnout důležité informace o skutečných obchodních praktikách 
společností – o struktuře odměňování, pobídkových systémech, dovednostech, pracovních 
podmínkách – a o dopadu těchto praktik na rizikový profil společnosti.
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Pozměňovací návrh 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 376
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) přispívá radami příslušným evropským 
a mezinárodním orgánům, a pomáhá jim 
tak usnadnit vypracování kvalitních 
a jednotných norem pro dohled, včetně 
norem pro předkládání zpráv a účetnictví;

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán dohledu poskytuje rady evropským a mezinárodním tvůrcům norem, pokud je 
nezbytná harmonizace mezinárodních norem, avšak neměl by se sám přímo zapojovat do 
vytváření nových norem, pokud je již tento úkol přidělen evropskému nebo mezinárodnímu 
orgánu.
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Pozměňovací návrh 377
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) přezkoumává uplatňování příslušných 
norem přijatých nebo podporovaných 
Komisí a pokynů a doporučení vydaných 
orgánem pro pojišťovnictví a v případě 
potřeby navrhuje změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiměřenosti institucionálního
uspořádání, financování a odborných 

a) přiměřenosti mechanismů financování
a správy vnitrostátního orgánu dohledu, 
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znalostí zaměstnanců vnitrostátního 
orgánu dohledu, s důrazem na efektivní 
uplatňování právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2 a na schopnost odezvy na 
vývoj na trhu;

s důrazem na efektivní uplatňování norem 
a právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2 a na schopnost odezvy na vývoj na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě srovnávacího hodnocení 
může orgán pro pojišťovnictví vydávat 
dotčeným vnitrostátním orgánům dohledu 
doporučení.

3. Na základě srovnávacího hodnocení 
může orgán pro pojišťovnictví vydávat 
dotčeným vnitrostátním orgánům dohledu 
pokyny a doporučení podle článku 8, nebo 
může přijmout rozhodnutí určené 
příslušným orgánům nebo návrh 
technických norem v souladu s články 7 
až 7d.
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Or. en

Pozměňovací návrh 382
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě srovnávacího hodnocení 
může orgán pro pojišťovnictví vydávat 
dotčeným vnitrostátním orgánům dohledu 
doporučení.

3. Na základě srovnávacího hodnocení 
může orgán pro pojišťovnictví vydávat 
dotčeným vnitrostátním orgánům dohledu 
doporučení nebo přijmout jiná vhodná 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán pro pojišťovnictví zveřejní 
výsledek vzájemného hodnocení 
a osvědčené postupy, které lze na základě 
tohoto vzájemného hodnocení stanovit.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem podpory transparentnosti by měl být zveřejněn výsledek vzájemného hodnocení 
a osvědčené postupy, které lze na základě tohoto vzájemného hodnocení stanovit.


