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Pozměňovací návrh 412
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje
právně závazné akty a právní předpisy 
uvedené v čl. 1 odst. 2 nebo je uplatňuje 
způsobem, který se jeví jako porušení 
právních předpisů Evropské unie, zejména 
jestliže nezajistí, aby finanční instituce 
plnila požadavky stanovené těmito 
právními předpisy, má bankovní orgán 
pravomoci stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 
tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotné uplatňování předpisů 
Společenství

Porušení právních předpisů Evropské 
unie

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

Jestliže příslušný orgán neuplatňuje 
správně právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2 tak, že dochází k porušení právních 
předpisů Evropské unie, zejména jestliže 
nezajistí, aby finanční instituce plnila 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy, má bankovní orgán pravomoci 
stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 tohoto 
článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby zajistil jednotné uplatňování technických norem, měl by mít bankovní orgán pravomoc 
provádět šetření jakéhokoli možného porušení jejich uplatňování.

Pozměňovací návrh 415
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Na žádost jednoho nebo více příslušných 
orgánů, Komise, Evropského parlamentu, 
Rady nebo skupiny zúčastněných stran 
v bankovnictví nebo z vlastní iniciativy a 
po sdělení dotčenému příslušnému orgánu 
může bankovní orgán provádět šetření 
údajného porušení nebo neuplatňování 
práva Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 416
Othmar Karas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Na žádost jednoho nebo více příslušných 
orgánů, Komise, Evropského parlamentu, 
Rady nebo skupiny zúčastněných stran 
v bankovnictví nebo z vlastní iniciativy a 
po sdělení dotčenému příslušnému orgánu 
může bankovní orgán provádět šetření 
údajně nesprávného uplatňování práva EU.

Or. en

Odůvodnění

Tržní subjekty se snadno mohou informovat, jak byly právní předpisy EU v členských státech 
provedeny, skupina zúčastněných stran v bankovnictví by proto měla mít právo vznést žádost 
s ohledem na uplatňování právních předpisů. Aby byla zachována rovnováha mezi 
institucemi, mělo by být rovněž možné zahájit šetření na základě žádosti Evropského 
parlamentu nebo Rady.

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

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Na žádost jednoho nebo více příslušných 
orgánů, Komise, Evropského parlamentu, 
Rady nebo skupiny zúčastněných stran 
v bankovnictví nebo z vlastní iniciativy a 
po sdělení dotčenému příslušnému orgánu 
může bankovní orgán provádět šetření 
údajně nesprávného uplatňování práva
Unie.

Or. en
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Odůvodnění

Oprava chyby v původním znění.

Pozměňovací návrh 418
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad 
s právem Společenství do dvaceti 
pracovních dnů ode dne, kdy obdrží 
doporučení bankovního orgánu, může 
Komise po uvědomění ze strany 
bankovního orgánu nebo z vlastní 
iniciativy vydat oficiální stanovisko, 
kterým bude po příslušném orgánu 
požadovat, aby přijal opatření nezbytná pro 
soulad s právem Evropské unie. 
V oficiálním stanovisku Komise se 
zohlední doporučení bankovního orgánu.
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Pozměňovací návrh 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad 
s právem Evropské unie do deseti 
pracovních dnů ode dne, kdy obdrží 
doporučení bankovního orgánu, bankovní 
orgán přijme rozhodnutí, kterým stanoví 
správné uplatňování právního předpisu, 
který byl předmětem šetření bankovního 
orgánu.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny a přispět ke zvýšení právní jistoty při provádění 
jednotného kodexu EU v oblasti dohledu by bankovnímu orgánu měla být svěřena úloha pro 
určování jakéhokoli případného porušování práva Evropské unie. Navrhované pozměňovací 
návrhy by navíc předešly zbytečným zásahům Komise, protože ponechávají nedotčené postupy 
podle odstavců 1, 2 a 3, podle kterých členské státy mohou porušení odstranit, pokud do 
jednoho měsíce splní doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Pozměňovací návrh 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad 
s právem Společenství do deseti 
pracovních dnů ode dne, kdy obdrží 
doporučení bankovního orgánu, bankovní 
orgán přijme rozhodnutí, kterým stanoví 
správné uplatňování právního předpisu, 
který byl předmětem šetření bankovního 
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orgánu požadovat, aby přijal opatření 
nezbytná pro soulad s právem 
Společenství.

orgánu.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny a přispět ke zvýšení právní jistoty při provádění 
jednotného kodexu EU v oblasti dohledu by bankovnímu orgánu měla být svěřena úloha pro 
určování jakéhokoli případného porušování práva Evropské unie. Navrhované pozměňovací 
návrhy by navíc předešly zbytečným zásahům Komise, protože ponechávají nedotčené postupy 
podle odstavců 1, 2 a 3, podle kterých členské státy mohou porušení odstranit, pokud do 
jednoho měsíce splní doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Pozměňovací návrh 422
Marta Andreasen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Orgán dohledu by měl komunikovat přímo s příslušným vnitrostátním orgánem v jeho oblasti 
působnosti.
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Pozměňovací návrh 423
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.

Bankovní orgán přijme toto rozhodnutí 
nejpozději do tří měsíců od přijetí 
doporučení.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny a přispět ke zvýšení právní jistoty při provádění 
jednotného kodexu EU v oblasti dohledu by bankovnímu orgánu měla být svěřena úloha pro 
určování jakéhokoli případného porušování práva Evropské unie. Navrhované pozměňovací 
návrhy by navíc předešly zbytečným zásahům Komise, protože ponechávají nedotčené postupy 
podle odstavců 1, 2 a 3, podle kterých členské státy mohou porušení odstranit, pokud do 
jednoho měsíce splní doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Pozměňovací návrh 424
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 425
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.

Bankovní orgán zajistí, aby bylo 
respektováno právo příjemců rozhodnutí na 
vyjádření.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny a přispět ke zvýšení právní jistoty při provádění 
jednotného kodexu EU v oblasti dohledu by bankovnímu orgánu měla být svěřena úloha pro 
určování jakéhokoli případného porušování práva Evropské unie. Navrhované pozměňovací 
návrhy by navíc předešly zbytečným zásahům Komise, protože ponechávají nedotčené postupy 
podle odstavců 1, 2 a 3, podle kterých členské státy mohou porušení odstranit, pokud do 
jednoho měsíce splní doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.

Pozměňovací návrh 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán a příslušné orgány 
poskytnou Komisi všechny nezbytné 
informace. 

Příslušné orgány poskytnou bankovnímu 
orgánu všechny nezbytné informace.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny a přispět ke zvýšení právní jistoty při provádění 
jednotného kodexu EU v oblasti dohledu by bankovnímu orgánu měla být svěřena úloha pro 
určování jakéhokoli případného porušování práva Evropské unie. Navrhované pozměňovací 
návrhy by navíc předešly zbytečným zásahům Komise, protože ponechávají nedotčené postupy 
podle odstavců 1, 2 a 3, podle kterých členské státy mohou porušení odstranit, pokud do 
jednoho měsíce splní doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví.
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Pozměňovací návrh 427
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán a příslušné orgány 
poskytnou Komisi všechny nezbytné 
informace. 

Příslušné orgány poskytnou bankovnímu 
orgánu všechny nezbytné informace, aby 
tak předešly nebezpečí morálního 
hazardu.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
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 příslušný 
orgán informuje Komisi a bankovní orgán 
o krocích, které přijal nebo které plánuje 
přijmout pro realizaci rozhodnutí Komise.

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

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit rovné podmínky pro všechny a přispět ke zvýšení právní jistoty při provádění 
jednotného kodexu EU v oblasti dohledu by bankovnímu orgánu měla být svěřena úloha pro 
určování jakéhokoli případného porušování práva Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 429
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Podle mého názoru není vhodné, aby evropské orgány dohledu přijímaly závazná rozhodnutí, 
jež budou přímo použitelná na jednotlivé finanční instituce. Vzhledem k tomu, že za 
každodenní dohled nad finančními institucemi je odpovědný příslušný vnitrostátní orgán, je 
z právního hlediska vhodnější, aby evropský orgán dohledu nutil vnitrostátní orgán, aby měnil 
postupy na trhu v návaznosti na rozhodnutí ve zprostředkování týkajícím se práva Evropské 
unie.
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Pozměňovací návrh 430
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 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 
lhůtě v něm uvedené a je-li nutné včas 
napravit neplnění ze strany příslušného 
orgánu, aby byly zachovány nebo 
obnoveny neutrální podmínky pro 
konkurenci na trhu nebo aby se zajistilo 
správné fungování a integrita finančního 
systému, může bankovní orgán 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.

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Diogo Feio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 

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

uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 
lhůtě v něm uvedené, pokud má takové 
nevyhovění významný dopad na finanční 
systém v jiných v členských státech, než je 
členský stát příslušného orgánu, a je-li 
nutné včas napravit neplnění ze strany 
dotčeného příslušného orgánu, aby byly 
zachovány nebo obnoveny neutrální 
podmínky pro konkurenci na trhu nebo aby 
se zajistilo správné fungování a integrita 
finančního systému, může bankovní orgán 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

případného ukončení konkrétního jednání.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoc přijímat individuální rozhodnutí přímo použitelná na finanční instituce v případě 
porušení práva Evropské unie, spolu se způsobilostí tohoto Evropského orgánu pro 
bankovnictví provádět z vlastní iniciativy šetření údajného porušení nebo neuplatňování 
práva Evropské unie, zajistí správné uplatňování právních předpisů a technických norem EU 
ve všech jurisdikcích EU, čímž se podpoří rovné podmínky pro všechny.

Pozměňovací návrh 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with 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.

Pozměňovací návrh 434
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 435
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Z právních důvodů je třeba upozornění, které hovoří o tom, že „v případě, že se příslušné 
požadavky právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na finanční instituce“, 
ve znění ponechat.

Pozměňovací návrh 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí bankovního orgánu musí být 
v souladu s rozhodnutím přijatým Komisí

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

Pozměňovací návrh 437
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakékoli právní nebo soudní náklady, 
které jsou spojeny s výše popsaným 
postupem, by měly být za bankovní orgán 
pokryty Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 se 
vztahují, jedná-li se o stejný případ, na 
všechny příslušné finanční instituce 
působící v místě, kde jurisdikce 
nespolupracuje na splnění práva.

Or. en
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Odůvodnění

V případech, kdy přijme bankovní orgán individuální rozhodnutí určené finanční instituci, 
takové rozhodnutí by se mělo rovněž použít na veškeré další účastníky na trhu, ať už domácí 
nebo přeshraniční, kteří v dotčeném členském státě působí, aby měli všichni účastníci na trhu 
rovné podmínky. Opatření přijatá příslušným orgánem v návaznosti na rozhodnutí 
bankovního orgánu by se měla řídit zásadou „dodržujte nebo vysvětlujte“, a ne jen že musí 
těmto rozhodnutím „odpovídat“.

Pozměňovací návrh 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 se 
vztahují, jedná-li se o stejný případ, na 
všechny příslušné finanční instituce 
působící v místě, kde jurisdikce 
nespolupracuje na splnění práva.

Or. en

Odůvodnění

V případech, kdy přijme bankovní orgán individuální rozhodnutí určené finanční instituci, 
takové rozhodnutí by se mělo rovněž použít na veškeré další účastníky na trhu, ať už domácí 
nebo přeshraniční, kteří v dotčeném členském státě působí, aby měli všichni účastníci na trhu 
rovné podmínky. Opatření přijatá příslušným orgánem v návaznosti na rozhodnutí 
bankovního orgánu by se měla řídit zásadou „dodržujte nebo vysvětlujte“, a ne jen že musí 
těmto rozhodnutím „odpovídat“.

Pozměňovací návrh 440
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 se 
vztahují na všechny příslušné finanční 
instituce působící v místě, kde jurisdikce 
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nespolupracuje na splnění práva.

Or. en

Odůvodnění

V případech, kdy přijímá bankovní orgán v souvislosti s jednotným uplatňováním pravidel 
individuální rozhodnutí určené finanční instituci, takové rozhodnutí by se mělo rovněž použít 
na veškeré další účastníky na trhu, ať už domácí nebo přeshraniční, kteří v dotčeném 
členském státě působí, aby měli všichni účastníci na trhu rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při přijímání opatření souvisejících
s otázkami, které jsou předmětem 
rozhodnutí podle odstavce 4 nebo 6, musí
příslušné orgány v souladu s těmito 
rozhodnutími postupovat.

Or. en

Odůvodnění

V případech, kdy přijme bankovní orgán individuální rozhodnutí určené finanční instituci, 
takové rozhodnutí by se mělo rovněž použít na veškeré další účastníky na trhu, ať už domácí 
nebo přeshraniční, kteří v dotčeném členském státě působí, aby měli všichni účastníci na trhu 
rovné podmínky. Opatření přijatá příslušným orgánem v návaznosti na rozhodnutí 
bankovního orgánu by se měla řídit zásadou „dodržujte nebo vysvětlujte“, a ne jen že musí 
těmto rozhodnutím „odpovídat“.

Pozměňovací návrh 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

s otázkami, které jsou předmětem 
rozhodnutí podle odstavce 4 nebo 6, musí 
příslušné orgány v souladu s těmito 
rozhodnutími postupovat.

Or. en

Odůvodnění

V případech, kdy přijme bankovní orgán individuální rozhodnutí určené finanční instituci, 
takové rozhodnutí by se mělo rovněž použít na veškeré další účastníky na trhu, ať už domácí 
nebo přeshraniční, kteří v dotčeném členském státě působí, aby měli všichni účastníci na trhu 
rovné podmínky. Opatření přijatá příslušným orgánem v návaznosti na rozhodnutí 
bankovního orgánu by se měla řídit zásadou „dodržujte nebo vysvětlujte“, a ne jen že musí 
těmto rozhodnutím „odpovídat“.

Pozměňovací návrh 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Bankovní orgán ve své výroční zprávě 
stanoví, které vnitrostátní orgány a 
finanční instituce nesplnily rozhodnutí 
uvedená v odstavcích 4 a 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Ve své výroční zprávě může bankovní 
orgán stanovit, které vnitrostátní orgány a 
finanční instituce nesplnily rozhodnutí 
uvedená v odstavcích 4 a 6.
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Or. en

Odůvodnění

Mohou existovat případy, kdy bankovní orgán nepovažuje za vhodné zveřejňovat, které 
orgány a instituce rozhodnutí nesplnily. Je třeba to v každém případě ponechat na uvážení 
bankovního orgánu.

Pozměňovací návrh 445
Sari Essayah

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření v mimořádných situacích vypouští se
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 bankovního 
orgánu, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
přičemž pro účely tohoto nařízení 
rozhodne o existenci mimořádné situace.
2. Jestliže Komise přijala rozhodnutí 
podle odstavce 1, může bankovní orgán 
přijímat individuální rozhodnutí, která 
budou po příslušných orgánech vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření v souladu 
s právními předpisy uvedenými v čl. 1 
odst. 2, s cílem vyřešit veškerá rizika, 
která mohou ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému nebo jeho 
části, a to tak, že zajistí, aby finanční 
instituce a příslušné orgány plnily 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.
3. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
bankovního orgánu uvedenému v odstavci 
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2 ve lhůtě stanovené zmíněným 
rozhodnutím, může bankovní orgán 
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.
4. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 3 
mají přednost před veškerými předchozími 
rozhodnutími přijatými příslušnými 
orgány v téže záležitosti.
Jakékoliv opatření příslušných orgánů 
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 2 
nebo 3, musí těmto rozhodnutím 
odpovídat.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Olle Schmidt

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 bankovního 
orgánu, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
přičemž pro účely tohoto nařízení 
rozhodne o existenci mimořádné situace.

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie
nebo jeho části, bankovní orgán aktivně 
podporuje, a pokud je to považováno za 
nezbytné, koordinuje opatření přijatá 
dotčenými příslušnými vnitrostátními 
orgány dohledu.

Or. en
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Odůvodnění

Evropská komise není podle mého názoru pro oznámení mimořádné situace vhodná. 
S ohledem na důsledky pro členské státy by měla o mimořádné situaci rozhodovat Rada, 
s přihlédnutím k ESRB, který by měl být odpovědný za oblast systémového rizika.

Pozměňovací návrh 447
Carl Haglund

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 bankovního 
orgánu, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
přičemž pro účely tohoto nařízení rozhodne 
o existenci mimořádné situace.

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie
nebo jeho části, může Rada po konzultaci 
s ESRB a případně evropskými orgány 
dohledu přijmout rozhodnutí určené 
bankovnímu orgánu, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne na žádost 
bankovního orgánu nebo ESRB
o existenci mimořádné situace. Rozhodnutí 
v přiměřených intervalech Rada 
přezkoumává a mimořádnou situaci 
ukončí, jakmile to bude vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě nepříznivého vývoje, který může 
vážně ohrozit správné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému Společenství nebo jeho 
části, může Rada po konzultaci s Komisí, 
ESRB a případně evropskými orgány 
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orgánu, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
přičemž pro účely tohoto nařízení rozhodne
o existenci mimořádné situace.

dohledu přijmout rozhodnutí určené 
bankovnímu orgánu, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

Or. en

Odůvodnění

Rada má pro rozhodnutí o mimořádné situaci nejlepší předpoklady, zejména pak, když své 
pravomoci deleguje na evropské orgány dohledu. Opatření, která přijala Rada v době 
nedávné krize, ukázala, že v případě, kdy je potřeba takové rozhodnutí učinit, tak může 
provést efektivně a rychle.

Pozměňovací návrh 449
Vicky Ford

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 bankovního 
orgánu, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
přičemž pro účely tohoto nařízení rozhodne 
o existenci mimořádné situace.

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

Or. en

Odůvodnění

Rada má pro rozhodnutí o mimořádné situaci nejlepší předpoklady, zejména pak, když své 
pravomoci deleguje na evropské orgány dohledu. Opatření, která přijala Rada v době 
nedávné krize, ukázala, že v případě, kdy je potřeba takové rozhodnutí učinit, tak může 
provést efektivně a rychle.
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Pozměňovací návrh 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 bankovního 
orgánu, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
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 Společenství 
nebo jeho části, může ESRB z vlastní 
iniciativy nebo na žádost bankovního 
orgánu, Rady, Evropského parlamentu
nebo Komise vydat varování oznamující 
existenci mimořádné situace. Bankovní 
orgán má možnost přijmout na základě 
tohoto varování jednotlivá rozhodnutí 
uvedená v odstavci 3 bez jakýchkoli 
dalších požadavků.

Or. en

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 451
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

iniciativy nebo na žádost bankovního 
orgánu, Evropského parlamentu nebo 
členského státu pro účely tohoto nařízení 
vydat varování oznamující existenci 
mimořádné situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Marta Andreasen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Společenství 
nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost bankovního 
orgánu, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
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 Společenství 
nebo jeho části, může ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu 
o existenci mimořádné situace, aby mohl 
bankovní orgán jednat bez dalších 
požadavků a neprodleně.

Or. en

Odůvodnění

ESRB musí mít možnost v případě mimořádné situace rozhodnout rychle a komunikovat přímo 
s orgánem dohledu.

Pozměňovací návrh 453
Marta Andreasen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

celého finančního systému Společenství 
nebo jeho části, může ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
přičemž pro účely tohoto nařízení rozhodne 
o existenci mimořádné situace.

Or. en

Odůvodnění

ESRB by měl v případě mimořádné situace jednat rychle.

Pozměňovací návrh 454
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 bankovního 
orgánu, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
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 Společenství 
nebo jeho části, může Komise nebo 
předseda bankovního orgánu z vlastní 
iniciativy nebo na žádost Rady, ESRB, 
Evropského parlamentu nebo skupiny 
zúčastněných stran přijmout rozhodnutí 
určené bankovnímu orgánu, přičemž pro 
účely tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 455
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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 na základě doporučení
ESRB přijmout rozhodnutí určené 
bankovnímu orgánu, přičemž pro účely 
tohoto nařízení rozhodne o existenci 
mimořádné situace.

Or. en

Odůvodnění

ESRB je pro určení mimořádné situace nejpříhodnějším orgánem. Avšak vzhledem k tomu, že 
hodnocení toho, zda mimořádná situace nastala, vyžaduje velkou míru uvážlivosti, je podle 
norem zakotvených ve Smlouvě nezbytné, aby právním subjektem, který přijme konečné 
rozhodnutí, byla Komise, musí však být stanovena míra uvážlivosti ohledně toho, zda má být 
rozhodnutí učiněno. Podle norem zakotvených ve Smlouvě je dále nutné, aby byl bankovní 
orgán rozhodnutím Komise oprávněn, aby dále rozšířil pravomoci, které jsou mu svěřeny ve 
zbývající části článku 10.

Pozměňovací návrh 456
Carl Haglund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bankovní orgán v takové situaci vystupuje 
jako zprostředkovatel, a pokud je to 
považováno za nezbytné, koordinátor 
opatření přijatých dotčenými příslušnými 
vnitrostátními orgány dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 457
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomu, aby mohl vykonávat svou 
zprostředkovatelskou a koordinační 
úlohu, bude bankovní orgán úplně 
informován o příslušném vývoji, a bude 
přizván jako pozorovatel k účasti na 
každém relevantním shromažďování 
informací dotčenými příslušnými 
vnitrostátními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise není podle mého názoru pro vyhlášení mimořádné situace vhodná. 
S ohledem na důsledky pro členské státy by měla o mimořádné situaci rozhodovat Rada, 
s přihlédnutím k ESRB, který by měl být odpovědný za oblast systémového rizika.

Pozměňovací návrh 458
Olle Schmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na žádost bankovního orgánu, Komise 
či ESRB může Rada po konzultaci 
s Komisí a ESRB a případně také 
s evropskými orgány dohledu přijmout pro 
účely tohoto nařízení rozhodnutí 
adresované bankovnímu orgánu, v němž 
vyhlásí mimořádnou situaci. Rada 
rozhodnutí přezkoumává ve vhodně 
stanovených časových odstupech, 
nejméně však jednou měsíčně, a jakmile 
to bude vhodné, mimořádnou situaci 
ukončí.
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Or. en

Odůvodnění

Evropská komise není podle mého názoru pro vyhlášení mimořádné situace vhodná. 
S ohledem na důsledky pro členské státy by měla o mimořádné situaci rozhodovat Rada, 
s přihlédnutím k ESRB, který by měl být odpovědný za oblast systémového rizika.

Pozměňovací návrh 459
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jakmile Komise vydá varování, 
oznámí tuto skutečnost současně 
Evropskému parlamentu, ESRB, Komisi a 
Evropskému orgánu pro bankovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Diogo Feio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jakmile Komise vydá varování, 
oznámí tuto skutečnost současně 
Evropskému parlamentu, ESRB, Komisi a 
Evropskému orgánu pro bankovnictví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 461
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Závěr, který ESRB vyvodí, podléhá 
následné (ex-post) výměně názorů mezi 
předsedou ESRB, Evropským 
parlamentem a příslušným členem 
Komise a měl by být účinný co nejdříve.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby Parlamentu ESRB a Komise objasnily, proč se podle nich jedná o mimořádnou 
situaci, přičemž cílem je zavedení demokratické kontroly do procesu.

Pozměňovací návrh 462
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže Rada přijala rozhodnutí podle 
odstavce 1, může bankovní orgán přijímat
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
řešit každý takový vývoj, který může
ohrozit správné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému v Evropské unii nebo 
jeho části, a to tak, že zajistí, aby finanční 
instituce a příslušné orgány plnily 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.

Or. en
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Odůvodnění

Evropská komise není podle mého názoru pro rozhodování o mimořádné situaci vhodná.

Pozměňovací návrh 463
Carl Haglund

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže Rada přijala rozhodnutí podle 
odstavce 1, může bankovní orgán přijímat 
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření v souladu s právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem 
řešit každý takový vývoj, který může
ohrozit správné fungování a integritu 
finančních trhů nebo stabilitu celého 
finančního systému v Evropské unii nebo 
jeho části, a to tak, že zajistí, aby finanční 
instituce a příslušné orgány plnily 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže ESRB vydá varování podle 
odstavce 1 nebo pokud Komise nebo Rada 
z vlastní iniciativy nebo na žádost 
bankovního orgánu, Evropského 
parlamentu nebo členského státu přijme 
rozhodnutí o existenci obdobných nebo 
odůvodněných okolností, kdy je nezbytný 
koordinovaný postup vnitrostátních 
orgánů s cílem reagovat na nepříznivý 
vývoj, který může vážně ohrozit správné 



PE440.017v02-00 34/73 AM\812976CS.doc

CS

aby finanční instituce a příslušné orgány 
plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému 
Evropské unie nebo jeho části, může 
bankovní orgán, bez jakýchkoli dalších 
požadavků, přijímat individuální 
rozhodnutí v souladu s právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem vyřešit 
veškerá rizika, která mohou ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, a to tak, že zajistí, 
aby finanční instituce a příslušné orgány 
plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže se ESRB domnívá, že je 
nezbytný koordinovaný postup 
vnitrostátních orgánů s cílem reagovat na 
nepříznivý vývoj, který může ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, přijme bankovní 
orgán individuální rozhodnutí, která 
budou po příslušných orgánech vyžadovat
přijetí nezbytných opatření v souladu 
s právními předpisy uvedenými v čl. 1 
odst. 2, s cílem řešit takový vývoj, a to tak, 
že zajistí, aby finanční instituce a příslušné 
orgány plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření jednotného trhu EU v oblasti finančních služeb vyžaduje v případě mimořádných 
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situací koordinovaný postup, neboť krize v jednom členském státě se může rychle šířit přes 
hranice. Je proto důležité jasně stanovit, že možnost, aby bankovní orgán vydával rozhodnutí, 
které se bude přímo vztahovat na příslušné vnitrostátní orgány, je součástí úkolů, jež 
bankovní orgán vykonává v úloze zprostředkovatele a koordinátora vnitrostátních opatření.

Pozměňovací návrh 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže se ESRB domnívá, že je 
nezbytný koordinovaný postup 
vnitrostátních orgánů s cílem reagovat na 
nepříznivý vývoj, který může ohrozit 
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému nebo jeho části, přijme bankovní 
orgán individuální rozhodnutí, která 
budou po příslušných orgánech vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření v souladu 
s právními předpisy uvedenými v čl. 1 
odst. 2, s cílem řešit takový vývoj, a to tak, 
že zajistí, aby finanční instituce a příslušné 
orgány plnily požadavky stanovené těmito 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření jednotného trhu EU v oblasti finančních služeb vyžaduje v případě mimořádných 
situací koordinovaný postup, neboť krize v jednom členském státě se může rychle šířit přes 
hranice. Je proto důležité jasně stanovit, že možnost, aby bankovní orgán vydával rozhodnutí, 
které se bude přímo vztahovat na příslušné vnitrostátní orgány, je součástí úkolů, jež 
bankovní orgán vykonává v úloze zprostředkovatele a koordinátora vnitrostátních opatření.
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Pozměňovací návrh 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže ESRB přijal rozhodnutí podle 
odstavce 1, může orgán ESMA přijímat 
individuální rozhodnutí, která budou po 
příslušných orgánech 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 účastníci 
finančního trhu a příslušné orgány plnili 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže je podle odstavce 1 vyhlášena 
mimořádná situace a je potřebný 
koordinovaný postup vnitrostátních 
orgánů, v němž bude zohledněn zejména 
konkrétní dopad na rozpočty členských 
států, s cílem reagovat na nepříznivý 
vývoj, který může ohrozit správné 
fungování a integritu finančních trhů nebo 
stabilitu celého finančního systému
v Evropské unii nebo jeho části, může 
bankovní orgán přijímat individuální 
rozhodnutí, která budou po příslušných 
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právními předpisy. orgánech vyžadovat přijetí nezbytných 
opatření v souladu s právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, s cílem řešit 
takový vývoj, a to tak, že zajistí, aby 
finanční instituce a příslušné orgány plnily 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže je podle odstavce 1 vyhlášena 
mimořádná situace, může bankovní orgán 
přijímat individuální rozhodnutí, která 
budou určena příslušným orgánům 
členských států a budou po nich
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 příslušné orgány plnily 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 470
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Jestliže je podle odstavce 1 vyhlášena 
mimořádná situace, může bankovní orgán 
přijímat individuální rozhodnutí, která 
budou určena příslušným orgánům 
členských států a budou po nich
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 příslušné orgány plnily 
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Diogo Feio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie 
nebo jeho části, bankovní orgán aktivně 
podporuje, a pokud je to považováno za 
nezbytné, koordinuje opatření přijatá 
dotčenými příslušnými vnitrostátními 
orgány dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 472
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Evropské unie 
nebo jeho části, bankovní orgán aktivně 
podporuje, a pokud je to považováno za 
nezbytné, koordinuje opatření přijatá 
dotčenými příslušnými vnitrostátními 
orgány dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Diogo Feio

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Rada rozhodnutí podle odstavce 1 
v přiměřených intervalech, nejméně 
jednou měsíčně, přezkoumává a 
mimořádnou situaci ukončí, jakmile to 
bude vhodné.

Or. en

Odůvodnění

Rada musí stav vyhlášení mimořádné situace průběžně přezkoumávat, a případně přitom 
konzultovat ESRB a evropské orgány dohledu. Je-li to na místě, musí být mimořádný stav 
zrušen.
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Pozměňovací návrh 474
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Rada rozhodnutí podle odstavce 1 
v přiměřených intervalech, nejméně 
jednou měsíčně, přezkoumává a 
mimořádnou situaci ukončí, jakmile to 
bude vhodné.

Or. en

Odůvodnění

Rada musí stav vyhlášení mimořádné situace průběžně přezkoumávat, a případně přitom 
konzultovat ESRB a evropské orgány dohledu. Je-li to na místě, musí být mimořádný stav 
zrušen.

Pozměňovací návrh 475
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 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
bankovního orgánu uvedenému v odstavci 
2 ve lhůtě stanovené zmíněným 
rozhodnutím, může bankovní orgán 
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
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Or. en

Odůvodnění

Není vhodné, aby evropské orgány dohledu přijímaly rozhodnutí, jež budou přímo závazná 
pro jednotlivé instituce. Vzhledem k tomu, že za každodenní dohled nad finančními institucemi 
je odpovědný příslušný vnitrostátní orgán, je z právního hlediska vhodnější, aby ESA nutil 
vnitrostátní orgán, aby měnil postupy na trhu v návaznosti na rozhodnutí vydané 
v mimořádné situaci.

Pozměňovací návrh 476
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
bankovního orgánu uvedenému v odstavci 
2 ve lhůtě stanovené zmíněným 
rozhodnutím, může bankovní orgán 
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 477
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 3. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
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Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
bankovního orgánu uvedenému v odstavci 
2 ve lhůtě stanovené zmíněným 
rozhodnutím, může bankovní orgán 
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.

Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
bankovního orgánu uvedenému v odstavci 
2 ve lhůtě stanovené zmíněným 
rozhodnutím, pokud má takové 
nevyhovění významný dopad na finanční 
systém v jiných v členských státech, než je 
členský stát příslušného orgánu, může 
bankovní orgán 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
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 příslušný orgán nevyhoví 
rozhodnutí bankovního orgánu uvedenému 
v odstavci 2 ve lhůtě stanovené zmíněným 
rozhodnutím, může bankovní orgán 
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, 
jestliže příslušný orgán nevyhoví 
rozhodnutí bankovního orgánu uvedenému 
v odstavci 2 ve lhůtě stanovené zmíněným 
rozhodnutím, bankovní orgán, podle 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2, přijme 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
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Odůvodnění

S ohledem na stabilitu jednotného trhu EU by v případě mimořádných situací rozsah 
individuálních rozhodnutí, jež jsou přímo použitelná na finanční instituce, neměl být 
omezován.

Pozměňovací návrh 479
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 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

. Pokud se příjemce rozhodnutí odmítá 
podřídit právu Unie či specifickému 
rozhodnutí přijatému bankovním 
orgánem, může bankovní orgán zahájit 
řízení před vnitrostátními soudy, včetně 
podání návrhu na předběžné opatření.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je posílit pravomoc bankovního orgánu v souladu 
s Giegoldovou zprávou.

Pozměňovací návrh 480
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jakékoliv opatření příslušných orgánů 
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 2 
nebo 3, musí být s těmito rozhodnutími 
v souladu. Nesoulad musí být příslušnými 
orgány ESRB a bankovnímu orgánu 
náležitě odůvodněn.

Or. en

Odůvodnění

Opatření přijatá příslušným orgánem v návaznosti na rozhodnutí bankovního orgánu by se 
měla řídit zásadou „dodržujte nebo vysvětlujte“, a ne jen že musí těmto rozhodnutím 
„odpovídat“.

Pozměňovací návrh 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Jakékoliv opatření příslušných orgánů 
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 2 
nebo 3, musí být s těmito rozhodnutími 
v souladu. Nesoulad musí být příslušnými 
orgány ESRB a bankovnímu orgánu 
náležitě odůvodněn.
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Or. en

Odůvodnění

Zásadou „dodržujte nebo vysvětlujte“ budou příslušné vnitrostátní orgány motivovány 
k tomu, aby byla plněna rozhodnutí bankovních orgánů zaměřená na řešení možných 
mimořádných situací.

Pozměňovací návrh 483
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

ESRB je pro vyhlášení ukončení mimořádné situace tím nejpříhodnějším orgánem. Parlament 
a Rada by měly mít možnost požádat o ukončení stanoveného krizového období. Avšak 
vzhledem k tomu, že hodnocení toho, zda mimořádná situace skončila, vyžaduje velkou míru 
uvážlivosti, je podle norem zakotvených ve Smlouvě nezbytné, aby právním subjektem, který 
zruší své rozhodnutí, byla Komise, musí však být stanovena míra uvážlivosti ohledně toho, zda 
má být rozhodnutí učiněno.

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

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. ESRB rozhodnutí uvedené v odstavci 1 
přezkoumává z vlastní iniciativy nebo na 
základě žádosti bankovního orgánu, Rady, 
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Evropského parlamentu nebo Komise.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je poskytnout bankovnímu orgánu, Evropskému parlamentu a 
Komisi právo žádat přezkum rozhodnutí o vyhlášení mimořádné situace.

Pozměňovací návrh 485
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud ESRB přijal rozhodnutí 
uvedené v odstavci 1, své rozhodnutí 
přehodnocuje pravidelně a na žádost 
bankovního orgánu, Parlamentu, Rady 
nebo Komise a případně mimořádnou 
situaci ukončí.

Or. en

Odůvodnění

Mimořádná situace uvedená v článku 10 musí být pozorně sledována. Kromě toho by ESRB 
měl mít možnost mimořádnou situaci ukončit.

Pozměňovací návrh 486
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise své rozhodnutí přehodnocuje 
pravidelně a na žádost evropského orgánu 
dohledu, ESRB nebo Rady.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhuje se, aby iniciativa pro stanovení mimořádné situace spočívala i v rukou evropských 
orgánů dohledu.

Pozměňovací návrh 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bankovní orgán ve své výroční zprávě 
stanoví podle odstavců 3 a 4 jednotlivá 
rozhodnutí určená vnitrostátním orgánům 
a finančním institucím.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Bankovní orgán může v případě, že 
mimořádná situace vyžaduje bezodkladná 
opatření a nelze očekávat rozhodnutí 
v rámci ESRB, přijmout rozhodnutí 
určené přímo nebo obecně účastníku 
trhu. Tato mimořádná opatření 
neprodleně oznámí ESRB. Pokud ESRB 
existenci mimořádné situace do 15 dnů 
nepotvrdí, opatření přestanou platit.

Or. en

Odůvodnění

Existují případy, kdy je nutné přijmout opatření v co nejkratší lhůtě a kde by bylo obtížné 
čekat, až proběhne úplný rozhodovací proces v rámci ESRB. Bylo by tedy užitečné umožnit 
evropským orgánům dohledu přijmout rozhodnutí v mimořádných situacích, v případě, že je 
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neprodleně oznámí ESRB a že tato rozhodnutí budou platná maximálně dva týdny, nedojde-li 
k potvrzení mimořádné situace ze strany ESRB.

Pozměňovací návrh 489
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 
bankovní orgán na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu 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 vnitrostátních
orgánů dohledu z více než jednoho 
členského státu, a nesvěřuje konečnou 
odpovědnost skupině orgánů dohledu, 
může bankovní orgán z vlastní iniciativy 
nebo na žádost jednoho nebo více 
dotčených příslušných orgánů zaujmout 
vedoucí postavení při poskytování pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud odvětvové právní předpisy již svěřují konečnou odpovědnost skupině orgánů dohledu, 
je třeba upřesnit, že tato pravomoc je vyšší než pravomoc evropského orgánu dohledu. 
V opačném případě by mohl existovat prostor pro nejasnosti, zda mají přednost odvětvové 
právní předpisy nebo pravomoc týkající se evropského orgánu dohledu, jež je z odvětvových 
právních předpisů odvozena.
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Pozměňovací návrh 490
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, 
bankovní orgán z vlastní iniciativy nebo na 
žádost jednoho nebo více dotčených 
příslušných orgánů zaujme vedoucí 
postavení v poskytování pomoci orgánům 
dosáhnout dohody, ve které mohou být 
zahrnuty národní zájmy, podle postupu 
stanoveného v odstavcích 2 až 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Vicky Ford

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 
bankovní orgán na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů pomoci 

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

zaujmout vedoucí postavení v poskytování 
pomoci orgánům dosáhnout dohody podle 
postupu stanoveného v odstavci 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
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 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 
společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, může 
bankovní orgán na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 493
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 
vyžadují spolupráci, koordinaci nebo 

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 vymezených v právních 
předpisech uvedených v čl. 1 odst. 2, může 
bankovní orgán na žádost jednoho nebo 
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společné rozhodování příslušných orgánů 
z více než jednoho členského státu, může 
bankovní orgán na žádost jednoho nebo 
více dotčených příslušných orgánů pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

více dotčených příslušných orgánů pomoci 
orgánům dosáhnout dohody podle postupu 
stanoveného v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 494
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 příslušné 
orgány dohody, může bankovní orgán 
přijmout rozhodnutí, v němž po nich bude 
požadovat přijetí konkrétních opatření 
nebo zdržení se určitého jednání s cílem 
urovnat celou záležitost v souladu 
s právem Společenství. 

3. Jestliže do uplynutí lhůty pro smírčí 
jednání nedosáhnou dotčené příslušné 
orgány dohody, může bankovní orgán 
přijmout rozhodnutí, v němž po nich bude 
požadovat přijetí konkrétních opatření 
nebo zdržení se určitého jednání, a to se 
závaznou platností pro tyto příslušné 
orgány, s cílem zajistit dodržování práva 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění účinného a efektivního dohledu a právní jistoty a pro budování důvěry mezi 
orgány dohledu je potřeba, aby rozhodnutí bankovního orgánu o urovnávání sporů byla pro 
příjemce závazná. Právní rámec EU neumožňuje svěřit bankovnímu orgánu diskreční 
pravomoc. Pravomoc bankovního orgánu urovnávat spory v záležitostech dohledu nemusí být 
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tedy „v souladu s“ právem Společenství. Tato pravomoc k urovnávání sporů by spíše měla 
mít za cíl zajištění souladu s právem EU.

Pozměňovací návrh 495
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 497
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Bankovní orgán může ve své zprávě 
informovat o sporu mezi příslušnými 
orgány, dosažených dohodách a 
o rozhodnutí ohledně urovnání takových 
sporů.

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
bankovního orgánu, a tedy nezajistí, aby 
finanční instituce plnila požadavky, které 
se na ni přímo vztahují prostřednictvím 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2, může bankovní orgán 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

Or. en

Odůvodnění

Podle mého názoru není vhodné, aby evropské orgány dohledu přijímaly závazná rozhodnutí 
týkající jednotlivých institucí. Vzhledem k tomu, že za každodenní dohled nad finančními 
institucemi je odpovědný příslušný vnitrostátní orgán, je z právního hlediska vhodnější, aby 
ESA nutil vnitrostátní orgán, aby měnil postupy na trhu v návaznosti na rozhodnutí ve 
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zprostředkování dle článku 11.

Pozměňovací návrh 499
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise 
podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
bankovního orgánu, a tedy nezajistí, aby 
finanční instituce plnila požadavky, které 
se na ni přímo vztahují prostřednictvím 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2, může bankovní orgán 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

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bankovní orgán ve své výroční zprávě 
informuje o sporu mezi příslušnými 
orgány, dosažených dohodách a 
o rozhodnutí ohledně urovnání takových 
sporů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 501
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bankovní orgán ve spolupráci s orgány 
dohledu působícími v kolegiích orgánů 
dohledu v případě potřeby určuje a 
shromažďuje od příslušných orgánů 
veškeré související informace, které 
usnadní práci těchto kolegií.

3. Bankovní orgán je nápomocen orgánům 
dohledu působícím v kolegiích orgánů 
dohledu a v případě potřeby určuje a 
shromažďuje od příslušných orgánů 
veškeré související informace, které 
usnadní práci těchto kolegií. Bankovní 
orgán plně zohlední existující dohody 
mezi příslušnými vnitrostátními orgány a 
orgány dohledu třetích zemí, 
s přihlédnutím k hlavním skupinám 
krizového řízení v rámci mezinárodních 
kolegií, které mají plný přístup 
k informacím. Bankovní orgán by měl být 
členem skupin krizového řízení.

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 503
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bankovní orgán ve spolupráci s orgány 
dohledu působícími v kolegiích orgánů 
dohledu v případě potřeby určuje a 
shromažďuje od příslušných orgánů 
veškeré související informace, které 
usnadní práci těchto kolegií.

3. Bankovní orgán je nápomocen orgánům 
dohledu působícím v kolegiích orgánů 
dohledu a v případě potřeby určuje a 
shromažďuje od příslušných orgánů 
veškeré související informace, které 
usnadní práci těchto kolegií.

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

Bankovní orgán plně zohlední existující 
dohody mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány a orgány dohledu třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné, aby evropské orgány dohledu řídily kolegia orgánů dohledu a vystupovaly jako 
zdroje informací. Tyto úkoly by měly být i nadále v rukou orgánu dohledu domovského státu. 
EU je hostitel pro řadu finančních institucí, které nemají své sídlo v členském státě EU, proto 
je třeba článek pozměnit, aby zohlednil existující dohody a nedošlo k celkové destabilizaci 
dohod v rámci kolegií orgánů dohledu.

Pozměňovací návrh 504
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Právně závazná zprostředkovatelská 
úloha by měla novým bankovním 
orgánům umožnit řešení konfliktů mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány 
postupem stanoveným v článku 11.
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Or. en

Odůvodnění

Bankovní orgán by měl mít možnost řešit (pokračující) konflikt mezi dvěma orgány dohledu 
postupem stanoveným v článku 11.

Pozměňovací návrh 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, 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 dohledu obezřetně 
dohlíží na finanční instituce evropského 
rozměru tím, že vystupují jako zástupci 
bankovního orgánu a řídí se jeho 
instrukcemi, aby zajistily dodržování 
pravidel dohledu v rámci celé Evropské 
unie. 
2. Bankovní orgán předloží svůj návrh 
pravidel dohledu Komisi a současně také 
Parlamentu a Radě. Komise schválí návrh 
pravidel dohledu v rámci postupu 
stanoveného v článcích 7 a 8. 
3. Rozhodnutí přijaté radou orgánů 
dohledu podle postupu stanoveného v čl. 
29 odst. 1 identifikuje důležité finanční 
instituce s celoevropským rozměrem. 
Kritéria pro určování těchto finančních 
institucí zohledňují kritéria stanovená 
Radou pro finanční stabilitu (FSB), 
Mezinárodním měnovým fondem (IMF) a 
Bankou pro mezinárodní platby (BIS)
4. Orgán ve spolupráci s Evropským 
výborem pro systémová rizika vytvoří pro 
důležité finanční instituce informační 
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vzorec s cílem zajistit důkladné řízení 
jejich systémových rizik. 
5. Aby se zajistila sdílená odpovědnost 
finančních institucí s celoevropským 
rozměrem a ochránily se zájmy 
evropských vkladatelů a snížily se náklady 
daňových poplatníků v důsledku 
systémové finanční krize, bude zřízen 
Evropský fond finanční ochrany (Fond). 
Tento fond bude mít za úkol pomáhat 
institucím EU při řešení problémů, které 
by mohly ohrozit finanční stabilitu 
evropského jednotného finančního trhu. 
Fond bude financován z příspěvků těchto 
institucí. Příspěvek jednotlivých 
finančních institucí se vypočte na základě 
kritéria hodnotícího řádnou správu. Tyto 
příspěvky mohou nahradit příspěvky 
podobné povahy placené do vnitrostátních 
fondů. 
6. Nejsou-li prostředky získané 
z příspěvků bank k řešení krize 
dostatečné, má fond možnost zvýšit své 
prostředky vydáním dluhopisů. Členské 
státy mohou fondu ve výjimečných 
případech vydání dluhopisů umožnit 
poskytnutím záruk, a to za poplatek 
náležitě zohledňující přijaté riziko. 
Členské státy sdílejí tyto záruky v souladu 
s kritérii stanovenými v odstavci 7.
7. Dojde-li za mimořádných a 
výjimečných okolností a v souvislosti se 
systémovou krizí k bankrotu jedné či 
několika institucí a dostupné prostředky 
jsou nedostatečné, postižené členské státy 
se s touto zátěží vypořádají v souladu se 
zásadami stanovenými v memorandu 
o porozumění, které byly odpovídajícím 
způsobem upraveny. Opatření pro sdílení 
zátěže by mohla zahrnovat jedno nebo 
více z následujících kritérií nebo jejich 
kombinací: vklady institucí; aktiva 
instituce (buďto jejich účetní hodnoty, 
tržní hodnoty nebo hodnoty rizikově 
vážených expozic); výnosy instituce a 
podíl na systému plateb instituce. 
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8. Členství ve fondu nahrazuje členství ve 
stávajících vnitrostátních systémech 
pojištění vkladů pro ty instituce EU, které 
v nich mají podíl. Fond spravuje rada, 
kterou jmenuje Evropský orgán dohledu 
(bankovnictví) na dobu pěti let. Členové 
rady jsou voleni z řad zaměstnanců 
vnitrostátních orgánů. Fond rovněž 
vytvoří poradní výbor sestávající 
z finančních institucí, jež se na fondu 
podílí.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohled nad finančními institucemi 
s celoevropským rozměrem

1. Vnitrostátní orgány dohledu obezřetně 
dohlíží na finanční instituce evropského 
rozměru tím, že vystupují jako zástupci 
bankovního orgánu a řídí se jeho 
instrukcemi, aby zajistily dodržování 
pravidel dohledu v rámci celé Evropské 
unie. 
2. Bankovní orgán předloží svůj návrh 
pravidel dohledu Komisi a současně také 
Parlamentu a Radě. Komise schválí návrh 
pravidel dohledu v rámci postupu 
stanoveného v článcích 7 a 8. 
3. Rozhodnutí přijaté radou orgánů 
dohledu podle postupu stanoveného v čl. 
29 odst. 1 identifikuje důležité finanční 
instituce s celoevropským rozměrem. 
Kritéria pro určování těchto finančních 
institucí zohledňují kritéria stanovená 
Radou pro finanční stabilitu (FSB), 
Mezinárodním měnovým fondem (IMF) a 
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Bankou pro mezinárodní platby (BIS)
4. Orgán ve spolupráci s Evropským 
výborem pro systémová rizika vytvoří pro 
důležité finanční instituce informační 
vzorec s cílem zajistit důkladné řízení 
jejich systémových rizik. 
5. S ohledem na ochranu zájmů 
vkladatelů a pro zachování stability 
finančních trhů bankovní orgán zajistí, 
aby finanční instituce s celoevropským 
rozměrem mohly plnit své povinnosti 
v členských státech, ve kterých působí. 
Bankovní orgán proto zajistí, aby byly 
vnitrostátní systémy a fondy pojištění 
vkladů vytvořeny tak, aby instituce 
s celoevropským rozměrem mohly splnit 
požadavky, jež jsou na ně v členských 
státech, ve kterých působí, kladeny. 
Odpovědností bankovního orgánu je 
zajistit dohled nad tím, aby členské státy a 
jejich vnitrostátní orgány za použití těchto 
prostředků chránily jednotný finanční trh 
proti systémovým rizikům. 

Or. en

Odůvodnění

Nebyl dostatečně zohledněn řídící mechanismus fondů EU, což by mohlo vést k nezamýšleným 
důsledkům. Otázkou, zda vytvořit fond EU k řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru, 
by se Komise měla zabývat.

Pozměňovací návrh 507
Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Dohled nad finančními institucemi 

s celoevropským rozměrem
Vnitrostátní orgány dohledu obezřetně 
dohlíží na finanční instituce evropského 
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rozměru.
Orgán ve spolupráci s Evropským 
výborem pro systémová rizika a 
příslušnými orgány vytvoří pro důležité 
finanční instituce informační vzorec 
s cílem zajistit důkladné řízení jejich 
systémových rizik.
Aby se ochránily zájmy evropských 
vkladatelů, usiluje orgán o lepší 
provázanost systémů pojištění vkladů 
v celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Vznik bankovního orgánu

Bankovní orgán se bude vyvíjet v souladu 
s uznávanými osvědčenými postupy na 
evropské i světové úrovni. Jedním ze 
způsobů, jak obohatit takový přístup, by 
mohlo být vytvoření nové úrovně přímého 
dohledu vykonávaného bankovním 
orgánem. Aby se zabránilo narušení na 
mezinárodní úrovni a aby se upevnil 
Evropský systém finančního dohledu, 
zavedení přímého dohledu by se mělo 
pečlivě posoudit a zvážit, s cílem vytvořit 
přidanou hodnotu u dohledu nad velkými 
finančními institucemi, z nichž většina je 
ve své podstatě nadnárodní a působí v celé 
EU. Týká se to především velkých 
finančních institucí, jejichž 
velkoobchodní bankovnictví nebo jiné 
činnosti by mohly představovat systémové 
riziko pro vnitřní trh, a systémových 
finančních institucí, které jsou definované 
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a identifikované na mezinárodní úrovni. 
Tímto tématem se bude důkladněji zabývat 
první přezkum stávajícího nařízení, jak je 
to uvedeno v článku 66, který by se měl 
uskutečnit nejpozději do tří let od vstupu 
nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Bankovní orgán se bude vyvíjet v souladu 
s uznávanými osvědčenými postupy na 
evropské i světové úrovni. Jedním ze 
způsobů, jak obohatit takový přístup, by 
mohlo být vytvoření nové úrovně přímého 
dohledu vykonávaného bankovním 
orgánem. Aby se zabránilo narušení na 
mezinárodní úrovni a aby se upevnil 
Evropský systém finančního dohledu, 
zavedení přímého dohledu by se mělo 
pečlivě posoudit a zvážit, s cílem vytvořit 
přidanou hodnotu u dohledu nad velkými 
přeshraničními bankami a finančními 
institucemi, které působí v celé EU. Týká 
se to především veškerých bank 
s přeshraničním prvkem, jež by mohly 
představovat systémové riziko pro vnitřní 
trh, a jiných systémových finančních 
institucí, které jsou definované a 
identifikované na mezinárodní úrovni.
Tímto tématem se bude důkladněji zabývat 
první přezkum stávajícího nařízení, jak je 
to uvedeno v článku 66, který by se měl 
uskutečnit nejpozději do tří let od vstupu 
nařízení v platnost.

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné, aby byl analyzován a zhodnocen nový evropský dohled, zejména v souvislosti 
s přeshraničními finančními institucemi, jež mohou představovat systémové riziko pro vnitřní 
trh. Tato analýza by měla být provedena nejpozději do tří let.  

Pozměňovací návrh 510
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Za podmínek uvedených v tomto článku 
umožní členské státy příslušným orgánům
dohledu na základě dvojstranné dohody 
delegovat úkoly a povinnosti na jiné 
příslušné orgány dohledu. Členské státy 
mohou stanovit zvláštní úpravu, s níž 
musí být jejich příslušné orgány 
v souladu, než takové dohody uzavřou, a 
omezit rozsah delegování povinností na to, 
co je nezbytné pro zajištění účinného 
dohledu nad přeshraničními finančními 
institucemi a skupinami.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 512
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Peter Skinner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Důsledkem delegování povinností 
bude přerozdělení pravomocí zakotvených 
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v právních předpisech uvedených v čl. 1 
odst. 2. Postup, vymahatelnost a správní a 
soudní přezkoumání v souvislosti 
s delegovanými povinnostmi se řídí 
právem delegujícího orgánu.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 515
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Bankovní orgán vhodným způsobem 
zveřejní dohodu o delegování uzavřenou 
mezi příslušnými orgány, aby o ní byly 
řádně informovány všechny dotčené strany. 
Tyto dohody vymezí konkrétní povinnosti 
dotčených příslušných orgánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 516
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 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Bankovní orgán deleguje na orgány 
členských států úkoly a povinnosti 
zajišťovat dohled nad obezřetnostním 
dohledem nad finančními institucemi 
s evropským rozměrem, jak je uveden 
v článku 12a.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zohlednit delegování dohledu bankovním orgánem, nad 
finančními institucemi s evropským rozměrem.

Pozměňovací návrh 517
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bankovní orgán hraje aktivní úlohu při 
budování společné evropské kultury 
dohledu a jednotných zásad dohledu a při 
zajišťování jednotných postupů a přístupů 
v rámci celého Společenství a vykonává 
alespoň následující činnosti:

1. Bankovní orgán hraje aktivní úlohu při 
budování společné evropské kultury 
dohledu a jednotných zásad dohledu a při 
zajišťování jednotných postupů a přístupů 
v rámci celé Evropské unie a vykonává 
alespoň následující činnosti:

Or. en
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Pozměňovací návrh 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporuje vytvoření osvědčených 
postupů, mimo jiné účinného a 
konstruktivního dialogu mezi 
vnitrostátními orgány a dotčenými 
zúčastněnými stranami, především 
spotřebitelů a odborových organizací 
zastupujících zaměstnance v tomto 
odvětví, na nichž bude spočívat vytvoření 
jednotné kultury v oblasti dohledu;

Or. en

Odůvodnění

Při své práci mohou orgány dohledu na vnitrostátní úrovni výrazně těžit z kontaktů 
s dotčenými zúčastněnými stranami, jako jsou zaměstnanci a spotřebitelé. Zaměstnanci 
v tomto odvětví mohou poskytnout důležité informace o skutečných obchodních postupech 
společností – systémech odměňování a pobídek, pracovních podmínkách – a jejich dopadu na 
rizikový profil společnosti.

Pozměňovací návrh 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zajišťuje, aby orgány zohledňovaly 
informace zaměstnanců o obchodní praxi 
společností týkající se systémů 
odměňování a pobídek, kvalifikace a 
pracovních podmínek;

Or. en

Odůvodnění

Při své práci mohou orgány dohledu na vnitrostátní úrovni výrazně těžit z kontaktů 
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s dotčenými zúčastněnými stranami, jako jsou zaměstnanci a spotřebitelé. Zaměstnanci 
v tomto odvětví mohou poskytnout důležité informace o skutečných obchodních postupech 
společností – systémech odměňování a pobídek, pracovních podmínkách – a jejich dopadu na 
rizikový profil společnosti.

Pozměňovací návrh 520
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) poskytuje poradenství příslušným 
evropským a mezinárodním orgánům a 
pomáhá jim tím podpořit vypracování 
kvalitních a jednotných norem pro dohled, 
včetně norem pro předkládání zpráv a 
účetních norem;

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán dohledu by měl evropským a mezinárodním orgánům, které vytvářejí normy, 
poskytovat poradenství v oblastech, kde je nutná harmonizace mezinárodních norem, sám by 
se však neměl na vytváření norem podílet, byl-li tento úkol již svěřen evropskému nebo 
mezinárodnímu orgánu.

Pozměňovací návrh 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 
zohledňování zásady proporcionality;

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 522
Vicky Ford

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 
mezinárodních účetních norem a norem 
pro předkládání zpráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 523
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 
jednotných norem pro dohled, včetně 
norem pro předkládání zpráv a účetních 
norem;

Or. en

Odůvodnění

Při své práci mohou orgány dohledu na vnitrostátní úrovni výrazně těžit z kontaktů 
s dotčenými zúčastněnými stranami, jako jsou zaměstnanci a spotřebitelé. Zaměstnanci 
v tomto odvětví mohou poskytnout důležité informace o skutečných obchodních postupech 
společností – systémech odměňování a pobídek, pracovních podmínkách – a jejich dopadu na 
rizikový profil společnosti.
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Pozměňovací návrh 524
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 schválených Komisí 
a pokynů a doporučení vydaných orgánem 
pro pojišťovnictví a v případě potřeby 
navrhuje změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 526
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) přiměřenosti uspořádání zdrojů a řízení, 
příslušného orgánu, 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 527
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 Evropské unie a při 
výkonu dohledu, včetně norem regulace a 
norem dohledu, pokynů a doporučení 
přijatých podle článků 7 a 8, a rozsahu, ve 
kterém výkon dohledu splňuje cíle 
stanovené právem Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě srovnávacího hodnocení 
může bankovní orgán vydávat dotčeným 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán dohledu by neměl činit jen specifická doporučení, ale měl by i vydávat 
obecnější pokyny na povzbuzení harmonizovaného postupu. Tato činnost by však vzhledem 
k právním překážkám donucování k harmonizaci nad rámec toho, co již předpokládá článek 7, 
měla být dobrovolná.

Pozměňovací návrh 530
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Orgán výstup srovnávacího hodnocení 
a osvědčené postupy, které z něj lze 
vyvodit, zveřejní.   

Or. en

Odůvodnění

V zájmu podpory transparentnosti by výstup srovnávacího hodnocení a osvědčené postupy, 
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které z něj lze vyvodit, měly být zveřejněny.


