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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla 
a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních 
podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro 
řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1093/2010
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0520),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0223/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro právní 
záležitosti a Výboru pro ústavní záležitosti (A7–0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozdílná pravidla řešení problémů 
v jednotlivých členských státech a 
související správní praxe a neexistence 
jednotného rozhodovacího procesu na 
unijní úrovni při řešení problémů 
přeshraničně působících bank přispívají 
k této nedostatečné důvěře a tržní 
nestabilitě, jelikož neposkytují jistotu a 
předvídatelnost ohledně možného řešení 

(2) Rozdílná pravidla řešení problémů 
v jednotlivých členských státech a 
související správní praxe a neexistence 
jednotného rozhodovacího procesu na 
unijní úrovni při řešení problémů 
přeshraničně působících bank přispívají 
k této nedostatečné důvěře a tržní 
nestabilitě, jelikož neposkytují jistotu a 
předvídatelnost ohledně možného řešení 
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úpadků bank. Rozhodnutí o řešení 
problémů přijatá pouze na vnitrostátní 
úrovni mohou vést k narušení hospodářské 
soutěže a v konečném důsledku k oslabení 
vnitřního trhu.

úpadků bank. Rozhodnutí o řešení 
problémů přijatá pouze na vnitrostátní 
úrovni a bez harmonizovaného právního 
rámce mohou vést k narušení hospodářské 
soutěže a v konečném důsledku k oslabení 
vnitřního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Propojení státu a bankovního 
odvětví, které mělo v období krize drtivý 
dopad na hospodářství celé Evropské 
unie, je třeba odstranit, a omezit tak 
nynější roztříštěnost finančních trhů. 
Bankovní unie sice bude dokončena až po 
zavedení společného evropského systému 
pojištění vkladů, avšak vytvoření 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů je nezbytným krokem tímto 
směrem.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dokud budou pravidla řešení, praxe a 
přístupy při sdílení zátěže určovány 
vnitrostátně a finanční zdroje potřebné pro 
financování řešení získávány a 
vynakládány na vnitrostátní úrovni, zůstane 
vnitřní trh roztříštěný. Navíc orgány 
vnitrostátního dohledu mají pádné důvody 

(5) Dokud budou pravidla řešení, praxe a 
přístupy při sdílení zátěže určovány 
vnitrostátně a finanční zdroje potřebné pro 
financování řešení získávány a 
vynakládány na vnitrostátní úrovni, zůstane 
vnitřní trh roztříštěný. Navíc orgány 
vnitrostátního dohledu mají pádné důvody 
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minimalizovat případný dopad bankovní 
krize na hospodářství dotčeného státu 
přijímáním jednostranných kroků 
k omezení bankovních činností, například 
omezením vnitroskupinových převodů a 
půjček, nebo uplatněním přísnějších 
požadavků na likviditu a výši kapitálu 
dceřiných podniků potenciálně upadajících 
mateřských společností se sídlem na území 
daného státu. To omezuje přeshraniční 
aktivity bank, a vytváří tak překážky 
výkonu základních svobod a narušuje 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu.

minimalizovat případný dopad bankovní 
krize na hospodářství dotčeného státu 
přijímáním jednostranných kroků 
k omezení bankovních činností, například 
omezením vnitroskupinových převodů a 
půjček, nebo uplatněním přísnějších 
požadavků na likviditu a výši kapitálu 
dceřiných podniků potenciálně upadajících 
mateřských společností se sídlem na území 
daného státu. Vnitrostátní spory a spory 
mezi domovskými a hostitelskými orgány 
podstatně snižují účinnost postupů 
přeshraničního řešení problémů. To 
omezuje přeshraniční aktivity bank, a 
vytváří tak překážky výkonu základních 
svobod a narušuje hospodářskou soutěž na 
vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady [ ] provedla určitou míru 
harmonizace vnitrostátních pravidel řešení 
problémů bank a upravila spolupráci 
orgánů pro řešení v případě úpadku 
přeshraničně působících bank. Nicméně 
harmonizace provedená směrnicí [ ] není 
úplná a rozhodovací proces není 
centralizován. Směrnice [ ] poskytuje 
především společné nástroje a pravomoci 
k řešení problémů vnitrostátním orgánům 
všech členských států, ale použití těchto 
nástrojů a využití vnitrostátních 
mechanismů financování při řešení 
ponechává na uvážení vnitrostátních 
orgánů. Směrnice [ ] nebrání tomu, aby 
členský stát přijal samostatné a potenciálně 
nekonzistentní rozhodnutí týkající se řešení 
problémů přeshraničně působících skupin, 

(6) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady [ ]1 je rozhodným krokem k 
harmonizaci vnitrostátních pravidel řešení 
problémů bank a upravila spolupráci 
orgánů pro řešení v případě úpadku 
přeshraničně působících bank. Nicméně 
harmonizace provedená směrnicí [ ] není 
absolutní a rozhodovací proces není 
centralizován. Směrnice [ ] poskytuje 
především společné nástroje a pravomoci 
k řešení problémů vnitrostátním orgánům 
všech členských států, ale použití těchto 
nástrojů a využití vnitrostátních 
mechanismů financování při řešení do 
určité míry ponechává na uvážení 
vnitrostátních orgánů. Evropský orgán 
dohledu (Evropský orgán pro 
bankovnictví) je sice pověřen 
zprostředkováním, avšak směrnice [ ]
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která mohou ovlivnit celkové náklady 
řešení. Navíc, jelikož stanoví vnitrostátní 
mechanismy financování, nesnižuje 
dostatečně závislost bank na podpoře 
ze státních rozpočtů a nepředchází 
rozdílným přístupům členských států 
k využívání mechanismů financování.

úplně nebrání tomu, aby členský stát přijal 
samostatné a potenciálně nekonzistentní 
rozhodnutí týkající se řešení problémů 
přeshraničně působících skupin, která 
mohou ovlivnit celkové náklady řešení. 
Navíc, jelikož stanoví vnitrostátní 
mechanismy financování, nesnižuje 
dostatečně závislost bank na podpoře 
ze státních rozpočtů a zcela nepředchází 
rozdílným přístupům členských států 
k využívání mechanismů financování. Je 
tedy nutné postupně přecházet na 
úpadkové řízení na úrovni Unie.
____________________
Směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se stanoví rámec pro ozdravné 
postupy a řešení problémů úvěrových 
institucí a investičních podniků a kterou 
se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 
82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 
2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 
2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) 
č. 1093/2010. Úř. věst. C , s. .

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotný fond pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“) je základním 
prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Různé systémy 
vnitrostátního financování by narušovaly 
jednotné uplatňování pravidel pro řešení 
problémů bank na vnitřním trhu. Fond by 
měl pomoci zajistit jednotnou správní praxi 
při financování řešení problémů a zabránit 
vytváření překážek výkonu základních 
svobod nebo narušení hospodářské soutěže 

(11) Jednotný fond pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“) je základním 
prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Různé systémy 
vnitrostátního financování by narušovaly 
uplatňování jednotných pravidel pro řešení 
problémů bank na vnitřním trhu. Zůstane-
li financování řešení problémů na 
vnitrostátní úrovni, nepřeruší se propojení 
státu a bankovního odvětví a investoři se 
při stanovování podmínek pro poskytování 
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v důsledku odlišující se vnitrostátní praxe. 
Fond by měl být financován přímo 
bankami a společně spravován na úrovni 
Unie, tak aby zdroje určené k řešení 
problémů mohly být objektivně 
rozdělovány mezi členské státy a došlo tak 
ke zvýšení finanční stability a snížení 
závislosti mezi vnímanou fiskální situací 
jednotlivých členských států a náklady na 
financování bank a podniků působících v 
těchto členských státech.

výpůjček budou nadále řídit sídlem bank, 
nikoli jejich bonitou. Stejně tak by zůstala 
zachována nynější značná roztříštěnost 
finančního trhu. Fond by měl pomoci 
zajistit jednotnou správní praxi při 
financování řešení problémů a zabránit 
vytváření překážek výkonu základních 
svobod nebo narušení hospodářské soutěže 
v důsledku odlišující se vnitrostátní praxe. 
Fond by měl být financován přímo 
bankami a společně spravován na úrovni 
Unie, tak aby zdroje určené k řešení 
problémů mohly být objektivně 
rozdělovány mezi členské státy a došlo tak 
ke zvýšení finanční stability a snížení 
závislosti mezi vnímanou fiskální situací 
jednotlivých členských států a náklady na 
financování bank a podniků působících v 
těchto členských státech. K odstranění 
tohoto propojení lze dále přispět rovněž 
zavedením zákazu, aby rozhodnutí 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů mělo přímý dopad na fiskální 
povinnosti členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. Výbor by 
měl na základě oznámení ECB předložit 
Komisi doporučení. Vzhledem k potřebě 
vyvážení jednotlivých dotčených zájmů by 
měla Komise rozhodnout, zda je či není 

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. Výbor by 
měl na základě oznámení ECB předložit 
Komisi doporučení. Vzhledem k potřebě 
vyvážení jednotlivých dotčených zájmů by 
měla Komise rozhodnout, zda je či není 
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třeba na instituci uplatnit režim řešení 
problémů, a měla by rovněž rozhodnout o 
jasném a podrobném rámci řešení 
určujícím opatření k řešení problémů 
přijímaná výborem. V tomto rámci by měl 
výbor rozhodnout o režimu řešení 
problémů a předat vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení pokyny týkající se 
nástrojů a příslušných pravomocí k řešení 
problémů uplatňovaných na vnitrostátní 
úrovni.

třeba na instituci uplatnit režim řešení 
problémů, a, jak ve svém doporučení 
navrhuje výbor, měla by rovněž 
rozhodnout o jasném a podrobném rámci 
řešení určujícím opatření k řešení problémů 
přijímaná výborem. V tomto rámci by měl 
výbor rozhodnout o režimu řešení 
problémů a předat vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení pokyny týkající se 
nástrojů a příslušných pravomocí k řešení 
problémů uplatňovaných na vnitrostátní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů. 
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém výkonném 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele a zástupců Komise a ECB. 
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni Radou na návrh Komise a 
po slyšení v Evropském parlamentu. Při 
rozhodování o řešení problémů banky 
nebo skupiny usazených pouze v jednom 
zúčastněném členské státě by se měl 
jednání výkonného zasedání a 
rozhodování výboru účastnit rovněž člen 
jmenovaný dotčeným členským státem, 
zastupující jeho vnitrostátní orgán 

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů. 
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém výkonném 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele a zástupců Komise a ECB. 
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni na základě zásluh, 
schopností, znalostí bankovních a 
finančních záležitostí a relevantních 
zkušeností s finančním dohledem a 
regulací. Výkonný ředitel a jeho zástupce 
by měli být vybráni v otevřeném 
výběrovém řízení, o němž jsou průběžně 
informováni Evropský parlament a Rada. 
Ve výběrovém řízení je respektována 



PE519.706v01-00 10/44 PR\1004258CS.doc

CS

příslušný k řešení. Při rozhodování o 
přeshraničně působící skupině by se měly 
jednání a rozhodování výkonného zasedání 
výboru účastnit rovněž členové jmenovaní 
dotčenými domovskými a hostitelskými 
členskými státy, zastupující jejich 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení. 
Domovské a hostitelské orgány by nicméně 
měly mít na rozhodnutí vyrovnaný vliv, 
takže hostitelské orgány by měly mít 
společně pouze jeden hlas. Na zasedání 
výboru mohou být pozváni rovněž 
pozorovatelé, včetně zástupců ESM a 
Euroskupiny.

zásada genderové vyváženosti. Komise by 
měla příslušnému výboru Evropského 
parlamentu poskytnout užší seznam 
kandidátů na pozice výkonného ředitele a 
jeho zástupce. Komise by měla návrh na 
jmenování výkonného ředitele a jeho 
zástupce předložit Evropskému 
parlamentu ke schválení. Poté co 
Evropský parlament návrh schválí, Rada 
by měla přijmout prováděcí rozhodnutí o 
jmenování výkonného ředitele a jeho 
zástupce. Při rozhodování o přeshraničně 
působící skupině by se měly jednání a 
rozhodování výkonného zasedání výboru 
účastnit rovněž členové jmenovaní 
dotčenými domovskými a hostitelskými 
členskými státy, zastupující jejich 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení. 
Domovské a hostitelské orgány by nicméně 
měly mít na rozhodnutí vyrovnaný vliv, 
takže hostitelské orgány by měly mít 
společně pouze jeden hlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Osoby zapojené do rozhodovacího 
postupu výboru se na jednotlivých 
výkonných zasedáních budou obměňovat 
podle toho, ve kterém členském státě
příslušná instituce působí, a jeho stálí 
členové – výkonný ředitel, zástupce 
výkonného ředitele, zástupce Komise a 
zástupce ECB – by tudíž měli zajistit, aby 
rozhodnutí v různých složeních 
výkonných zasedání výboru byla 
soudržná, vhodná a přiměřená.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Dále by mělo být možné na zasedání 
výboru pozvat pozorovatele, včetně 
zástupců Evropského mechanismu 
stability (ESM) a Euroskupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Likvidace instituce v úpadku 
v běžném úpadkovém řízení by mohla 
ohrozit finanční stabilitu, přerušit 
poskytování zásadních funkcí a ohrozit 
ochranu vkladatelů. V takovém případě 
existuje veřejný zájem na uplatnění 
nástrojů k řešení problémů. Cíli řešení 
problémů by tudíž mělo být zajištění 
kontinuity základních finančních služeb, 
udržení stability finančního systému, 
omezení morálního hazardu 
minimalizováním toho, aby se instituce 
v úpadku spoléhaly na veřejnou finanční 
podporu, a ochrana pojištěných 
vkladatelů.

(28) Likvidace instituce v úpadku 
v běžném úpadkovém řízení by mohla 
ohrozit finanční stabilitu, přerušit 
poskytování zásadních funkcí a ohrozit 
ochranu vkladatelů. V takovém případě 
existuje veřejný zájem na uplatnění 
nástrojů k řešení problémů. Cíli řešení 
problémů by tudíž mělo být zajištění 
kontinuity základních finančních služeb, 
včetně stálého přístupu ke vkladům, v 
zájmu udržení stability finančního 
systému, a omezení morálního hazardu 
minimalizováním toho, aby se instituce 
v úpadku spoléhaly na veřejnou finanční 
podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Harmonizace právních předpisů 
týkajících se úpadku na úrovni celé Unii 
by byla významným krokem pro budování 
skutečného vnitřního trhu, avšak dosud jí 
nebylo dosaženo. Pro subjekty, které jsou 
usazeny v členských státech a účastní se 
jednotného mechanismu dohledu, a pro 
ty, které jsou usazeny v jiných členských 
státech, se v důsledku harmonizace 
zavedené směrnicí [] hierarchie 
pohledávek věřitelů v případě úpadku, 
včetně přednostního postavení vkladatelů, 
nezmění. Touto harmonizací je vyloučen 
významný zdroj regulatorních arbitráží.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Komise by měla stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být 
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

(36) Komise by měla na základě 
doporučení výboru stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být 
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Měla by být zajištěna účinnost a 
jednotnost opatření k řešení problémů ve 
všech zúčastněných členských státech. Za 
tímto účelem by měl být výbor ve 
výjimečných případech, a pokud 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení 
neuplatnil nebo uplatnil nedostatečně 
rozhodnutí výboru převést na jinou osobu 
konkrétní práva, aktiva nebo závazky 
řešené instituce, oprávněn vyžadovat 
konverzi dluhových nástrojů, jejichž 
smluvní podmínky za určitých okolností 
konverzi umožňují. Jakákoliv opatření 
vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení, která by omezovala výkon práv 
nebo funkcí výboru či do nich zasahovala, 
by měla být vyloučena.

(48) Měla by být zajištěna účinnost a 
jednotnost opatření k řešení problémů ve 
všech zúčastněných členských státech. Za 
tímto účelem by měl být výbor, pokud 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení 
neuplatnil nebo uplatnil nedostatečně 
rozhodnutí výboru, oprávněn vydávat 
příkazy přímo řešené instituci.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Pro zajištění přístupu výboru ke všem 
relevantním informacím by zaměstnanci 
neměli mít možnost uplatňovat pravidla 
služebního tajemství a bránit tak předání 
informací výboru.

(53) Pro zajištění přístupu výboru ke všem 
relevantním informacím by příslušné 
subjekty a jejich zaměstnanci neměli mít 
možnost uplatňovat pravidla služebního 
tajemství a bránit tak předání informací 
výboru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby bylo zajištěno, aby rozhodnutí 
přijatá v rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů byla dodržována, měly by 
být v případě jejich porušení uloženy 
přiměřené a odrazující sankce. Výbor by 
měl být zmocněn úkolovat vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení k uložení pokut 
či penále podnikům za neplnění povinností 
vyplývajících z jeho rozhodnutí. Pro 
zajištění soudržných, účinných a účelných 
postupů prosazování by měl být výbor 
zmocněn vydávat pokyny k ukládání pokut
a penále, určené vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení.

(54) Aby bylo zajištěno, aby rozhodnutí 
přijatá v rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů byla dodržována, měly by 
být v případě jejich porušení uloženy 
přiměřené a odrazující sankce. Výbor by 
měl být zmocněn úkolovat vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení k uložení 
správních sankcí či penále subjektům za 
neplnění povinností vyplývajících z jeho 
rozhodnutí. Pro zajištění soudržných, 
účinných a účelných postupů prosazování 
by měl být výbor zmocněn vydávat pokyny 
k ukládání správních sankcí a penále, 
určené vnitrostátním orgánům příslušným 
k řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pokud vnitrostátní orgán příslušný k 
řešení poruší pravidla jednotného 
mechanismu pro řešení problémů tím, že 
nepoužije pravomoci, které mu byly 
svěřeny vnitrostátním právem, k provedení 
pokynů výboru, dotyčný členský stát může 
být v souladu s judikaturou odpovědný za 
náhradu škody způsobené jednotlivcům, a 
to i v souvislosti s řešenými subjekty nebo 
skupinami, nebo věřitelům kterékoliv části 
těchto subjektů nebo skupin ve všech 
členských státech.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) Využití fondu je však oprávněné i 
před vyčerpáním všech zdrojů věřitelů, 
jestliže by v průběhu procesu řešení 
problémů začaly být odepisovány závazky 
z vkladů. Důvěra občanů, že jejich úspory 
jsou v bezpečí a jejich vklady nenesou 
naprosto žádné riziko, s čímž je spojen 
odpovídající nízký výnos, je základem 
celkové důvěry v bankovní systém. 
Zajištění nepřetržitého přístupu ke 
vkladům nesporně patří ke klíčovým 
úkolům bank. Mimo to může nedostatek 
důvěry v bezpečnost vkladů vyvolat 
hromadné výběry vkladů; tento jev má 
katastrofické dopady na finanční stabilitu. 
Zajištění vkladů v průběhu procesu řešení 
problémů tedy plní cíle tohoto procesu, a 
tudíž si zaslouží zvláštní úsilí bez ohledu 
na to, jakou částkou akcionáři a věřitelé 
přispěli k absorpci ztrát a rekapitalizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) Má-li být pro účely stanovené v 
tomto nařízení zajištěna okamžitá 
dostupnost přiměřených finančních 
prostředků, měl by být fond uveden do 
provozu až po zavedení úvěrového 
nástroje, nejlépe z veřejného nástroje 
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Společenství. Plná dostupnost finančních 
prostředků má pro důvěryhodnost celého 
systému zásadní význam.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) V zájmu zajištění spravedlivého 
stanovení příspěvků a poskytnutí pobídek 
k činnosti v rámci méně rizikového modelu 
by příspěvky do fondu měly zohledňovat 
míru rizika, kterou instituce podstupují.

(63) V zájmu zajištění spravedlivého 
stanovení příspěvků a poskytnutí pobídek 
k činnosti v rámci méně rizikového modelu 
by příspěvky do fondu, jejichž výši stanoví 
výbor na základě návrhu příslušného 
orgánu, měly zohledňovat míru rizika, 
kterou instituce podstupují.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud podle tohoto nařízení Komise 
nebo výbor plní úkoly nebo uplatňují 
pravomoci, které mají podle směrnice [ ] 
být plněny a uplatňovány vnitrostátním 
orgánem příslušným k řešení v 
zúčastněném členském státu, je výbor pro 
účely tohoto nařízení a směrnice [ ] 
považován za vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení nebo, v případě řešení problémů 
přeshraničně působící skupiny, vnitrostátní
orgán příslušný k řešení na úrovni skupiny.

1. Pokud podle tohoto nařízení Komise 
nebo výbor plní úkoly nebo uplatňují 
pravomoci, které mají podle směrnice [ ] 
být plněny a uplatňovány vnitrostátním 
orgánem příslušným k řešení v 
zúčastněném členském státu, je výbor pro 
účely tohoto nařízení a směrnice [ ] 
považován za vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení nebo, v případě řešení problémů 
přeshraničně působící skupiny, orgán 
příslušný k řešení na úrovni skupiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných členských státech Komise 
řádně zohlední:

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných členských státech Komise a 
výbor řádně zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise dbá na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

3. Komise a výbor dbají na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly mimořádnou finanční 

4. Rozhodnutí či opatření výboru nebo 
Komise nemohou od členských států 
požadovat, aby poskytly mimořádnou 
finanční podporu z veřejných zdrojů, ani 
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podporu z veřejných zdrojů. nemohou mít přímý dopad na fiskální 
povinnosti členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výbor informuje zástupce 
zaměstnanců dotčených subjektů o 
přijímaných rozhodnutích nebo 
opatřeních a konzultuje je s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po přijetí oznámení podle odstavce 1 
nebo z vlastního podnětu výbor posoudí, 
zda jsou splněny tyto podmínky:

2. Po přijetí oznámení podle odstavce 1 
výbor posoudí, zda jsou splněny tyto 
podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rámec pro nástroje k řešení problémů 
uvedený v čl. 19 odst. 3;

b) rámec pro nástroje k řešení problémů 
uvedený v čl. 19 odst. 2;



PR\1004258CS.doc 19/44 PE519.706v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. S ohledem na naléhavost okolností 
daného případu Komise rozhodne z 
vlastního podnětu nebo s přihlédnutím k 
případnému oznámení uvedenému v
odstavci 1 nebo doporučení výboru 
uvedenému v odstavci 5, zda se uplatní na 
subjekt řešení problémů, a o rámci pro 
nástroje k řešení problémů, které se uplatní 
ve vztahu k dotčenému subjektu, a pro 
použití fondu na podporu opatření k řešení 
problémů. Komise může z vlastního 
podnětu rozhodnout o uplatnění řešení 
problémů na subjekt, pokud jsou splněny 
všechny podmínky uvedené v odstavci 2.

6. S ohledem na naléhavost okolností 
daného případu Komise rozhodne s 
přihlédnutím k oznámení uvedenému v 
odstavci 1 a k doporučení výboru 
uvedenému v odstavci 5, zda se uplatní na 
subjekt řešení problémů, a o rámci pro 
nástroje k řešení problémů, které se uplatní 
ve vztahu k dotčenému subjektu, a pro 
použití fondu na podporu opatření k řešení 
problémů. Komise může rozhodnout, že
požádá výbor o přezkum svého doporučení 
uvedeného v odstavci 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V rámci stanoveném rozhodnutím 
Komise výbor rozhodne o režimu řešení 
problémů uvedeném v článku 20 a zajistí 
přijetí opatření k řešení problémů 
nezbytných k tomu, aby dotčené 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
realizovaly režim řešení problémů. 
Rozhodnutí výboru je určeno dotčeným 
vnitrostátním orgánům příslušným k řešení 
a obsahuje pokyny pro tyto orgány, které 
přijmou veškerá nezbytná opatření k 
provedení rozhodnutí výboru v souladu s 

8. V rámci stanoveném rozhodnutím 
Komise výbor rozhodne o režimu řešení 
problémů uvedeném v článku 20 a zajistí 
přijetí opatření k řešení problémů 
nezbytných k tomu, aby dotčené 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
realizovaly režim řešení problémů. 
Rozhodnutí výboru je určeno dotčeným 
vnitrostátním orgánům příslušným k řešení 
a obsahuje pokyny pro tyto orgány, které 
přijmou veškerá nezbytná opatření k 
provedení rozhodnutí výboru v souladu s 
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článkem 26 na základě výkonu pravomocí 
k řešení problémů stanovených ve směrnici 
[ ], a zejména v článcích 56 až 64 uvedené 
směrnice [ ]. V případě státní podpory 
může výbor rozhodnout pouze poté, co 
Komise přijme rozhodnutí o dané státní 
podpoře.

článkem 26 na základě výkonu pravomocí 
k řešení problémů stanovených ve směrnici 
[ ], a zejména v článcích 56 až 64 uvedené 
směrnice [ ].

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Pokud výbor po přijetí oznámení podle 
odstavce 1 nebo z vlastního podnětu 
usoudí, že opatření k řešení problémů by 
mohla představovat státní podporu podle 
čl. 107 odst. 1 SFEU, vyzve dotčený 
zúčastněný členský stát nebo dotčené 
zúčastněné členské státy, aby oznámily 
plánovaná opatření Komisi podle čl. 108 
odst. 3 SFEU.

9. Pokud výbor usoudí, že opatření k řešení 
problémů by mohla představovat státní 
podporu podle čl. 107 odst. 1 SFEU, vyzve 
dotčený zúčastněný členský stát nebo 
dotčené zúčastněné členské státy, aby 
oznámily plánovaná opatření Komisi podle 
čl. 108 odst. 3 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li to k dosažení cílů řešení nezbytné, 
může Komise v návaznosti na doporučení 
výboru či ze svého vlastního podnětu 
přezkoumat své rozhodnutí o rámci pro 
řešení problémů a příslušně jej změnit.

3. Je-li to k dosažení cílů řešení nezbytné, 
může Komise v návaznosti na doporučení 
výboru přezkoumat své rozhodnutí o rámci 
pro řešení problémů a příslušně jej změnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Za tímto účelem musí využít svou 
pravomoc podle vnitrostátních právních 
předpisů, kterými se uvádí vnitrostátní 
právní předpisy do souladu se směrnicí [ ], 
přičemž jsou vázány podmínkami 
stanovenými vnitrostátními právními 
předpisy. Vnitrostátní orgány příslušné k 
řešení plně informují výbor o uplatňování 
těchto pravomocí. Veškerá opatření, jež 
činí, musí být v souladu s rozhodnutím 
podle čl. 16 odst. 8.

Za tímto účelem musí v souladu s tímto 
nařízením využít svou pravomoc podle 
vnitrostátních právních předpisů, kterými 
se uvádí vnitrostátní právní předpisy do 
souladu se směrnicí [ ], přičemž jsou 
vázány podmínkami stanovenými 
vnitrostátními právními předpisy. 
Vnitrostátní orgány příslušné k řešení plně 
informují výbor o uplatňování těchto 
pravomocí. Veškerá opatření, jež činí, musí 
být v souladu s rozhodnutím podle čl. 16 
odst. 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud vnitrostátní orgán příslušný k 
řešení neprovedl rozhodnutí podle článku 
16, či takové rozhodnutí provedl 
způsobem, kterým není možné dosáhnout 
cílů řešení problémů podle tohoto nařízení, 
má výbor pravomoc nařídit řešené 
instituci, aby:

2. Pokud vnitrostátní orgán příslušný k 
řešení neprovedl rozhodnutí podle článku 
16, či takové rozhodnutí provedl 
způsobem, kterým není možné dosáhnout 
cílů řešení problémů podle tohoto nařízení, 
má výbor pravomoc vydávat příkazy přímo 
řešené instituci.

a) převedla vymezená aktiva, práva nebo 
závazky řešené instituce na jinou osobu;
b) požadovala konverzi dluhových 
nástrojů, které obsahují smluvní 
podmínky umožňující konverzi, za
podmínek stanovených podle článku 18.
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Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely provádění úkolů uvedených v 
článcích 7, 8, 11, 16 a 17 může výbor buď 
přímo, nebo prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení požadovat od 
dále uvedených právnických nebo 
fyzických osob, aby poskytly veškeré 
informace, jež jsou nezbytné k provádění 
úkolů, jež mu byly svěřeny tímto 
nařízením:

1. Pro účely provádění úkolů uvedených 
v tomto nařízení může výbor buď přímo, 
nebo prostřednictvím vnitrostátních orgánů 
příslušných k řešení požadovat od dále 
uvedených právnických nebo fyzických 
osob, aby poskytly veškeré informace, jež 
jsou nezbytné k provádění úkolů, jež mu 
byly svěřeny tímto nařízením:

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu plnění úkolů, které jsou 
uvedeny v článcích 7, 8, 11, 16 a 17, a 
podle dalších podmínek stanovených v 
příslušných právních předpisech Unie 
může výbor provádět veškerá nezbytná 
šetření všech osob uvedených v čl. 32 odst. 
1 usazených nebo nacházejících se 
v zúčastněném členském státě.

1. V zájmu plnění úkolů, které jsou 
uvedeny v tomto nařízení, a podle dalších 
podmínek stanovených v příslušných 
právních předpisech Unie může výbor 
provádět veškerá nezbytná šetření všech 
osob uvedených v čl. 32 odst. 1 usazených 
nebo nacházejících se v zúčastněném 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V zájmu plnění úkolů, které jsou 
uvedeny v článcích 7, 8, 11, 16 a 17, a 
podle dalších podmínek stanovených v 
příslušných právních předpisech Unie 
může výbor po předběžném vyrozumění 
dotčených vnitrostátních orgánů 
příslušných k řešení provádět veškerá 
nezbytná šetření v provozních prostorách 
všech právnických osob uvedených v čl. 32 
odst. 1. Vyžaduje-li to řádné provedení a 
účinnost kontroly, může výbor provést 
kontrolu na místě bez předchozího ohlášení 
uvedeným právnickým osobám.

1. V zájmu plnění úkolů, které jsou 
uvedeny v tomto nařízení, a podle dalších 
podmínek stanovených v příslušných 
právních předpisech Unie může výbor po 
předběžném vyrozumění dotčených 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení 
provádět veškerá nezbytná šetření 
v provozních prostorách všech právnických 
osob uvedených v čl. 32 odst. 1. Vyžaduje-
li to řádné provedení a účinnost kontroly, 
může výbor provést kontrolu na místě bez 
předchozího ohlášení uvedeným 
právnickým osobám.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úředníci výboru a další osoby pověřené 
výborem k provádění kontrol na místě 
smějí vstupovat do všech provozních 
prostor a na pozemky právnických osob, 
kterých se rozhodnutí výboru podle čl. 32
odst. 2 ohledně šetření týká, a mají veškeré 
pravomoci stanovené v čl. 32 odst. 1.

2. Úředníci výboru a další osoby pověřené 
výborem k provádění kontrol na místě 
smějí vstupovat do všech provozních 
prostor a na pozemky právnických osob, 
kterých se rozhodnutí výboru podle čl. 33
odst. 2 ohledně šetření týká, a mají veškeré 
pravomoci stanovené v čl. 33 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 36 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokuty Správní sankce
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud výbor zjistí, že subjekt uvedený v 
článku 2 porušil z úmyslu či nedbalosti 
některou z povinností, jež jsou uvedeny v 
odstavci 2, vydá výbor dotčenému 
vnitrostátnímu orgánu příslušnému k řešení 
pokyn, aby uložil příslušnému subjektu 
uvedenému v článku 2 v souladu se 
směrnicí [ ] pokutu.

1. Pokud výbor zjistí, že subjekt uvedený v 
článku 2 porušil z úmyslu či nedbalosti 
některou z povinností, jež jsou uvedeny v 
odstavci 2, vydá výbor dotčenému 
vnitrostátnímu orgánu příslušnému k řešení 
pokyn, aby uložil příslušnému subjektu 
uvedenému v článku 2 v souladu 
s článkem 100 směrnice [ ] správní 
sankci.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokuty lze uložit subjektům uvedeným v 
článku 2 za porušení následujících 
povinností:

2. Správní sankce lze uložit subjektům 
uvedeným v článku 2 za porušení 
následujících povinností:

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud se nepodrobí obecnému šetření 
podle článku 33 či kontrole na místě a 

b) pokud se nepodrobí obecnému šetření 
podle článku 33 či kontrole na místě v 
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nepředloží požadované informace v 
souladu s článkem 32;

souladu s článkem 34;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud nesplní rozhodnutí, které je jim 
výborem určeno podle článku 24.

d) pokud nesplní rozhodnutí, které je jim 
výborem určeno podle článku 26.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
zveřejňují veškeré pokuty uložené podle 
odstavce 1. Pokud by byly zveřejněním 
dotčené strany nepřiměřeně poškozeny, 
zveřejní vnitrostátní orgán příslušný k 
řešení sankce bez uvedení totožnosti stran.

3. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
zveřejňují veškeré správní sankce uložené 
podle odstavce 1. Pokud by byly 
zveřejněním dotčené strany nepřiměřeně 
poškozeny, zveřejní vnitrostátní orgán 
příslušný k řešení sankce bez uvedení 
totožnosti stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výbor vydá za účelem zavedení 4. Výbor vydá za účelem zavedení 
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soudržných, účinných a účelných postupů 
prosazování, a aby zajistil společné, 
jednotné a soudržné uplatňování tohoto 
nařízení pokyny o ukládání pokut či 
penále, jež budou určeny vnitrostátním 
orgánům příslušným k řešení.

soudržných, účinných a účelných postupů 
prosazování, a aby zajistil společné, 
jednotné a soudržné uplatňování tohoto 
nařízení pokyny o ukládání správních 
sankcí či penále, jež budou určeny 
vnitrostátním orgánům příslušným k řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úvěrovou instituci ke splnění rozhodnutí 
přijatého na základě článku 32;

a) subjekt uvedený v článku 2 ke splnění 
rozhodnutí přijatého na základě článku;

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Penále musí být účinné a přiměřené. 
Penále se ukládá denní sazbou až do 
okamžiku, kdy dotčená úvěrová instituce 
či osoba splní příslušná rozhodnutí, na něž 
se odkazuje v odst. 1 písm. a) až d).

2. Penále musí být účinné a přiměřené. 
Penále se ukládá denní sazbou až do 
okamžiku, kdy subjekt uvedený v článku 2 
či osoba splní příslušná rozhodnutí, na něž
se odkazuje v odst. 1 písm. a) až d).

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Funkční období výkonného ředitele, 
zástupce výkonného ředitele a členů 
výboru jmenovaných Komisí a ECB je 
pětileté. Podle čl. 53 odst. 6 není toto 
funkční období obnovitelné.

2. Funkční období výkonného ředitele, 
zástupce výkonného ředitele a členů 
výboru jmenovaných Komisí a ECB je 
pětileté. Podle čl. 52 odst. 6 není toto 
funkční období obnovitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) plenární zasedání výboru, na kterém jsou 
vykonávány úkoly stanovené v článku 47;

a) plenární zasedání výboru, na kterém jsou 
vykonávány úkoly stanovené v článku 46;

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) výkonné zasedání výboru, na kterém 
jsou vykonávány úkoly stanovené v článku 
51;

b) výkonné zasedání výboru, na kterém 
jsou vykonávány úkoly stanovené v článku 
50;

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) výkonný ředitel, který provádí úkoly 
stanovené v článku 53.

c) výkonný ředitel, který provádí úkoly 
stanovené v článku 52.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výbor odpoví ústně nebo písemně na 
otázky, které mu položí Evropský 
parlament nebo Rada, v souladu se svými 
postupy a za přítomnosti zástupců 
kteréhokoli zúčastněného členského státu, 
jehož měnou není euro.

6. Výbor odpoví ústně nebo písemně na 
otázky, které mu položí Evropský 
parlament nebo Rada, v souladu se svými 
postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jsou-li taková jednání nezbytná pro 
výkon pravomocí Evropského parlamentu 
podle Smlouvy, vede výkonný ředitel na 
žádost za zavřenými dveřmi důvěrná ústní 
jednání o svých úkolech s předsedou a 
místopředsedy příslušného výboru 
Evropského parlamentu. Evropský 
parlament a výbor uzavřou dohodu o 
podrobných pravidlech organizace těchto 
jednání, a to za účelem zajištění plné 
důvěrnosti v souladu s požadavky na 
důvěrnost, které ECB coby příslušnému 
orgánu ukládají příslušné právní předpisy 

7. Jsou-li taková jednání nezbytná pro 
výkon pravomocí Evropského parlamentu 
podle Smlouvy, vede výkonný ředitel na 
žádost za zavřenými dveřmi důvěrná ústní 
jednání o svých úkolech s předsedou a 
místopředsedy příslušného výboru 
Evropského parlamentu. Evropský 
parlament a výbor uzavřou dohodu o 
podrobných pravidlech organizace těchto 
jednání, a to za účelem zajištění plné 
důvěrnosti v souladu s požadavky na 
důvěrnost, které výboru, jako 
vnitrostátnímu orgánu příslušnému 
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Unie. k řešení problémů v souladu s článkem 5, 
ukládá toto nařízení a článek 76 směrnice 
[ ].

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor souběžně s předložením zprávy 
podle čl. 41 odst. 2 tuto zprávu předkládá 
také přímo vnitrostátním parlamentům 
zúčastněných členských států.
Vnitrostátní parlamenty se na výbor 
mohou obrátit s odůvodněnými 
připomínkami k této zprávě.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové výboru, na které odkazuje čl. 40 
odst. 2, jednají nezávisle a objektivně v 
zájmu Unie jako celku a nevyžadují ani 
nepřijímají pokyny od orgánů či subjektů 
Unie, od vlád členských států ani od jiných 
veřejných či soukromých subjektů.

2. Členové výboru, na které odkazuje čl. 39 
odst. 2, jednají nezávisle a objektivně v 
zájmu Unie jako celku a nevyžadují ani 
nepřijímají pokyny od orgánů či subjektů 
Unie, od vlád členských států ani od jiných 
veřejných či soukromých subjektů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijme každoročně do 30. listopadu roční 
pracovní program výboru na nadcházející 
rok v souladu s čl. 49 odst. 1 na základě 
návrhu předloženého výkonným ředitelem 
a předloží jej pro informaci Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a Evropské 
centrální bance;

a) přijme každoročně do 30. listopadu roční 
pracovní program výboru na nadcházející 
rok na základě návrhu předloženého 
výkonným ředitelem a předloží jej pro 
informaci Evropskému parlamentu, Radě, 
Komisi a Evropské centrální bance;

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijme roční rozpočet výboru v souladu 
s čl. 59 odst. 2;

b) přijme roční rozpočet výboru v souladu 
s čl. 58 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přijímá výroční zprávu o činnosti 
výboru podle článku 42. V této zprávě je 
podrobně zdůvodněno plnění rozpočtu;

d) přijímá výroční zprávu o činnosti 
výboru podle článku 41. V této zprávě je 
podrobně zdůvodněno plnění rozpočtu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na svém plenárním zasedání přijímá 
výbor svá rozhodnutí prostou většinou 
svých členů. Rozhodnutí, na něž odkazuje 
čl. 47 odst. 1 písm. c), se přijímají 
dvoutřetinovou většinou jeho členů.

1. Na svém plenárním zasedání přijímá 
výbor svá rozhodnutí prostou většinou 
svých členů. Rozhodnutí, na něž odkazuje 
čl. 46 odst. 1 písm. c), se přijímají 
dvoutřetinovou většinou jeho členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za podmínek podle odstavců 2 a 3 se 
členové výboru, na něž odkazuje čl. 39 
odst. 1 písm. a) až d), účastní výkonných 
zasedání výboru.

1. Výkonných zasedání výboru se účastní
členové výboru, na něž odkazuje čl. 39 
odst. 1 písm. a) až d).

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při jednání o subjektu, na který se 
odkazuje v článku 2 či skupině subjektů, 
jež je usazena pouze v jednom 
zúčastněném členském státě, se jednání a 
postupu rozhodování podle čl. 52 odst. 1 a 
3 účastní rovněž člen jmenovaný 
uvedeným členským státem.

2. Při jednání o subjektu, na který se 
odkazuje v článku 2 či skupině subjektů, 
jež je usazena pouze v jednom 
zúčastněném členském státě, se jednání a 
postupu rozhodování podle čl. 51 odst. 1 a 
3 účastní rovněž člen jmenovaný 
uvedeným členským státem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při jednání o přeshraniční skupině se 
jednání a postupu rozhodování podle čl. 52
odst. 2 a 3 účastní člen jmenovaný 
členských státem, v němž se nachází orgán 
příslušný k řešení na úrovni skupiny, jakož 
i členové, kteří jsou jmenováni členskými 
státy, v nichž je usazen dceřiný podnik či 
subjekt podléhající dohledu na 
konsolidovaném základě.

3. Při jednání o přeshraniční skupině se 
jednání a postupu rozhodování podle čl. 51
odst. 2 a 3 rovněž účastní člen jmenovaný 
členských státem, v němž se nachází orgán 
příslušný k řešení na úrovni skupiny, jakož 
i členové, kteří jsou jmenováni členskými 
státy, v nichž je usazen dceřiný podnik či 
subjekt podléhající dohledu na 
konsolidovaném základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členové výboru, na něž odkazuje čl. 
39 odst. 1 písm. a) až d) zajistí, aby 
rozhodnutí a opatření týkající se řešení 
problémů, především pokud jde o využití 
fondu, byla v různých složeních 
výkonných zasedání výboru soudržná, 
vhodná a přiměřená.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při jednání o přeshraniční skupině 
rozhoduje výbor na svých výkonných 
zasedáních prostou většinou hlasů 
přítomných členů. Členové výboru, na něž 
odkazuje čl. 39 odst. 2, a člen jmenovaný 
členským státem, v němž se nachází orgán 
příslušný k řešení na úrovni skupiny, mají 
po jednom hlasu. Zbývající přítomní 
členové mají hlasovací právo, jež se rovná 
podílu z jednoho hlasu a počtu 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení 
v těch členských státech, v nichž je usazen 
dceřiný podnik nebo subjekt podléhající 
konsolidovanému dohledu. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas výkonného 
ředitele.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Až do okamžiku, kdy je dosažen objem 
finančních prostředků podle článku 65, 
může člen jmenovaný členským státem 
vyžadovat, aby se uskutečnilo další 
jednání výboru, pokud se projednávané 
rozhodnutí týká fiskální odpovědnosti 
takového členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) plnění rozpočtu výboru v souladu s čl. 
59 odst. 3;

d) plnění rozpočtu výboru v souladu s čl. 
58 odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) výkonný ředitel vypracuje každý rok 
návrh zprávy s oddílem o činnostech 
výboru zaměřených na řešení problémů a 
oddílem o finančních a správních 
záležitostech.

g) každoroční přípravu návrhu zprávy 
s oddílem o činnostech výboru zaměřených 
na řešení problémů a oddílem o finančních 
a správních záležitostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výkonný ředitel a zástupce ředitele by 
měli být vybráni v otevřeném výběrovém 
řízení, které respektuje zásadu genderové 
vyváženosti a o němž jsou náležitě 
informovány Evropský parlament a Rada.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise navrhne seznam kandidátů na 
jmenování výkonného ředitele a zástupce 
výkonného ředitele po vyslechnutí výboru 
na jeho plenárním zasedání. Výkonného 
ředitele a zástupce výkonného ředitele 
jmenuje Rada po slyšení v Evropském 
parlamentu.

5. Komise příslušnému výboru 
Evropského parlamentu poskytne užší 
výběr kandidátů na pozice výkonného 
ředitele a jeho zástupce.

Komise předloží návrh na jmenování 
výkonného ředitele a zástupce výkonného 
ředitele Evropskému parlamentu ke 
schválení. Poté co Evropský parlament 
návrh schválí, přijme Rada prováděcí 
rozhodnutí o jmenování výkonného 
ředitele a zástupce výkonného ředitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odchylně od čl. 39 odst. 2 je funkční 
období prvního zástupce výkonného 
ředitele jmenovaného po vstupu tohoto 
nařízení v platnost tříleté; toto funkční 
období je možno jednou obnovit na období 
pěti let. Výkonný ředitel a zástupce 
výkonného ředitele zůstávají ve funkci až 
do jmenování svých nástupců.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 8



PE519.706v01-00 36/44 PR\1004258CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud výkonný ředitel nebo zástupce 
výkonného ředitele přestane splňovat 
podmínky pro výkon svých povinností 
nebo se dopustil závažného pochybení, 
může Rada na návrh Komise po slyšení v 
Evropském parlamentu výkonného 
ředitele nebo zástupce výkonného ředitele 
funkce zbavit.

8. Pokud výkonný ředitel nebo zástupce 
výkonného ředitele přestane splňovat 
podmínky pro výkon svých povinností 
nebo se dopustil závažného pochybení, 
může Rada na návrh Komise, jejž schválil 
Evropský parlament, přijmout prováděcí 
rozhodnutí o odvolání výkonného ředitele 
nebo zástupce výkonného ředitele.

Pro tyto účely mohou Evropský parlament 
nebo Rada Komisi oznámit, že považují 
podmínky pro odvolání výkonného 
ředitele nebo zástupce výkonného ředitele 
funkce za splněné, a Komise na toto 
oznámení zareaguje.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) úvěry získané v rámci úvěrového 
nástroje uvedeného v čl. 64 odst. 2a;

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 1. března po ukončení každého 
rozpočtového roku zašle účetní výboru 
Účetnímu dvoru prozatímní účetní 
závěrku.

2. Do 1. března po ukončení každého 
rozpočtového roku zašle účetní výboru 
prozatímní účetní závěrku výboru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 31. března každého roku předá výbor 
na svém výkonném zasedání Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru prozatímní účetní závěrku výboru za 
předcházející rozpočtový rok.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 1. července po ukončení každého 
rozpočtového roku zašle výkonný ředitel 
konečnou účetní závěrku Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu 
dvoru.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do 30. září zašle výkonný ředitel 
Účetnímu dvoru odpověď k jeho vyjádření.

6. Do 1. července zašle výkonný ředitel 
Účetnímu dvoru odpověď k jeho vyjádření.
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Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výši příspěvků, které má každý subjekt 
uvedený v článku 2 uhradit, stanoví výbor 
v souladu s akty v přenesené pravomoci 
podle odstavce 5 v rozhodnutí určeném 
dotčeným subjektům. Výbor používá 
procedurální pravidla, pravidla pro 
podávání zpráv a další pravidla, aby byly 
příspěvky uhrazeny včas a v plné výši.

3. Výši příspěvků, které má každý subjekt 
uvedený v článku 2 uhradit, stanoví výbor 
na základě návrhu příslušného orgánu a 
v souladu s akty v přenesené pravomoci 
podle odstavce 5 v rozhodnutí určeném 
dotčeným subjektům. Výbor používá 
procedurální pravidla, pravidla pro 
podávání zpráv a další pravidla, aby byly 
příspěvky uhrazeny včas a v plné výši.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Fond lze využít pouze po zavedení 
úvěrového nástroje, nejlépe z veřejného 
nástroje Společenství, aby byla pro účely 
tohoto nařízení zajištěna okamžitá 
dostupnost přiměřených finančních 
prostředků. Veškeré úvěry získané z 
tohoto úvěrového nástroje jsou hrazeny 
fondem v dohodnutém časovém rámci.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výbor využije fond na podporu 
činností uvedených v odstavci 1 písm. a) 
až g), pokud by v průběhu procesu řešení 
problémů bylo nutné odepisovat závazky z 
vkladů, bez ohledu na to, jakou částkou 
akcionáři a věřitelé přispěli k absorpci 
ztrát a rekapitalizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výbor nahradí vnitrostátnímu orgánu 
příslušnému k řešení škody, k nimž ho 
odsoudil vnitrostátní soud nebo jež se po 
dohodě s výborem zavázal v souladu 
s mimosoudním vyrovnáním hradit, 
přičemž tyto škody jsou důsledkem úkonu 
nebo opomenutí, jehož se dopustil uvedený 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení 
v průběhu řešení problémů podle tohoto 
nařízení, ledaže tento úkon nebo 
opomenutí představuje porušení práva 
Unie, tohoto nařízení, rozhodnutí Komise 
nebo výboru či zjevnou a závažnou chybu 
v posouzení.

4. Výbor nahradí vnitrostátnímu orgánu 
příslušnému k řešení škody, k nimž ho 
odsoudil vnitrostátní soud nebo jež se po 
dohodě s výborem zavázal v souladu 
s mimosoudním vyrovnáním hradit, 
přičemž tyto škody jsou důsledkem úkonu 
nebo opomenutí, jehož se dopustil uvedený 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení 
v průběhu řešení problémů podle tohoto 
nařízení, ledaže tento úkon nebo 
opomenutí představuje porušení práva 
Unie, tohoto nařízení, rozhodnutí Komise 
nebo výboru či záměrnou nebo zjevnou a 
závažnou chybu v posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 62 odst. 5, čl. 65 odst. 5, čl. 66 odst. 3, 
čl. 67 odst. 3 a čl. 70 odst. 4 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 62 odst. 5, čl. 65 odst. 5, čl. 66 odst. 3, 
čl. 67 odst. 3 a čl. 70 odst. 4 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) odchylně od čl. 47 odst. 1 písm. i) a do 
přijetí rozhodnutí podle čl. 47 odst. 2 
vykonává prozatímní výkonný ředitel 
pravomoci orgánu oprávněného ke 
jmenování;

b) odchylně od čl. 46 odst. 1 písm. i) a do 
přijetí rozhodnutí podle čl. 46 odst. 2 
vykonává prozatímní výkonný ředitel 
pravomoci orgánu oprávněného ke 
jmenování;

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Články 7 až 23 a články 25 až 38 se 
použijí ode dne 1. ledna 2015.

Články 7 až 23 a články 25 až 37 se použijí 
ode dne 1. ledna 2015.

Or. en
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24 se použije ode dne 1. ledna 
2018.

Článek 24 se použije ode dne 1. července 
2016.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

 Legislativní návrh předložený Komisí, kterým se zřizuje jednotný mechanismus pro 

řešení problémů bank platný pro všechny úvěrové instituce se sídlem v eurozóně a v 

jiných členských státech, které se účastní jednotného mechanismu dohledu, včetně 

jednotného fondu pro řešení problémů bank financovaného z prostředků všech 

zahrnutých finančních institucí na základě zásady ex ante a posouzení rizika, je 

klíčovou součástí budování skutečné bankovní unie. Tento návrh je ambiciózní a 

vyvážený, má zásadní význam pro zavedení spolehlivého rámce pro řešení budoucích 

krizí bank v eurozóně (a ve zúčastněných členských státech), a sleduje tři hlavní cíle: 

zabránit nákladům pro daňové poplatníky, ochránit vklady a zamezit vnějším 

negativním dopadům neřízeného úpadku, především na reálné hospodářství. 

 Předložený návrh se především po přijetí jednotného mechanismu dohledu stal 

nepostradatelnou součástí struktury bankovní unie. Bylo by zcela nepřípustné, aby v 

kritické fázi přísný dohled Evropské centrální banky na evropské úrovni vystřídalo 

předání instituce, jež se potýká s problémy, vnitrostátnímu orgánu příslušnému k 

řešení, který by jednal výlučně pomocí vnitrostátních prostředků pro řešení problémů.

 Úspěšné provedení tohoto návrhu má rozhodující význam pro přerušení propojení 

státu s bankami, které se především v eurozóně během krize stalo osudným. Úplná 

bankovní unie se však stane skutečností až poté, co bude na úrovni jednotného 

mechanismu dohledu zaveden společný systém pojištění vkladů. Teprve poté se budou 

hospodářské subjekty rozhodovat podle relativního zdraví každé finanční instituce, a 

nikoli podle vnímaného rizika členského státu, v němž je instituce usazena. 

 Jelikož společný evropský systém ochrany vkladatelů není k dispozici, zpravodajka 

navrhuje se v jednotném mechanismu pro řešení problémů bank v co největší míře 

vyhýbat odepisování závazků z vkladů, a to po vzoru jiných úspěšných fungujících 

systémů, např. v rámci americké Federální korporace pojištění vkladů (FDIC); 

v procesu řešení by to vyžadovalo okamžité zahájení jednání fondu pro řešení 
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problémů bank a odpovídajících nástrojů pro řešení, jakmile by mělo v rámci 

hierarchie odepisování závazků dojít na vklady. V těchto zvláštních případech by 

využití fondu pro řešení problémů bank bylo přípustné bez ohledu na to, jakou částkou 

akcionáři a věřitelé přispěli k absorpci ztrát a rekapitalizaci. Cílem tohoto zásahu je 

zachovat stálý přístup ke vkladům s ohledem na skutečnost, že důvěra ve vklady je 

pravděpodobně nejdůležitější součástí obnovy vážně narušené důvěry v bankovní 

systém eurozóny.

 Důvěryhodnost jednotného mechanismu pro řešení problémů bank se především odvíjí 

od toho, jak bude vnímána schopnost fondu pro řešení problémů bank podpořit 

ambiciózní cíle předjímané v tomto nařízení od chvíle svého vzniku. Desetileté 

období, v němž má fond vznikat, je dlouhé; předpokladem pro fungování fondu je tedy 

existence spolehlivého společného jištění, například pomocí veřejného úvěrového 

nástroje, nejlépe nástroje Evropského společenství. Stejně tak je zcela nezbytné, aby 

splácení úvěrů převzal fond financovaný z příspěvků odvětví, čím se zaručí celková 

fiskální neutralita systému.

 Důvěryhodnost rovněž závisí na jednoznačném rozdělení odpovědnosti různým 

subjektům zapojeným do jednotného mechanismu pro řešení problémů bank, čímž se 

předejde vzniku nejistot, odlišných kritérií a případných střetů zájmů. Zpravodajka v 

tomto duchu jednoznačně dává přednost tomu, aby přijetí opatření k řešení problémů 

vždy předcházelo sdělení v tomto smyslu od příslušného orgánu dohledu, což je v 

tomto případě Evropská centrální banka. Formální rozhodnutí o procesu řešení sice 

vydá Komise, avšak toto rozhodnutí by se vždy mělo řídit doporučeními výboru pro 

řešení problémů.

 Pro důvěryhodnost jednotného mechanismu pro řešení problémů bank je rovněž nutné 

věnovat zvláštní pozornost tomu, aby rozhodnutí přijatá v různých složeních 

výkonných zasedání výboru byla soudržná a přiměřená. Zapojené evropské orgány 

zaručí, aby byl náležitě zohledňován dopad opatření přijatých k řešení problémů na 

konkrétní zemi a současně aby tento přístup neohrozil celkovou soudržnost a 

spravedlnost využívání tohoto mechanismu. 
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 Jednotný mechanismus pro řešení problémů bank se bude zabývat složitými problémy, 

které se přímo dotýkají příslušných zájmů veřejnosti. Je naprosto nezbytné u všech 

přijatých rozhodnutí zaručit demokratickou legitimitu a odpovědnost, především ve 

vztahu k Evropskému parlamentu a co se týče postupu výběru (a odvolání) výkonného 

ředitele a zástupce výkonného ředitele jednotného výboru pro řešení problémů. Jejich 

jmenování by mělo probíhat transparentně a s jasným zapojením Evropského 

parlamentu. Otevřené výběrové řízení zahrnuje dodržování řady základních zásad, 

jako je způsobilost, nezávislost a dodržování zásady genderové vyváženosti.

 Jednotlivé části bankovní unie jsou úzce propojeny, a tudíž je nutné věnovat zvláštní 

pozornost tomu, kdy různé konkrétní nástroje této unie vstupují v platnost. Toto 

nařízení stanoví, že jednotný mechanismus pro řešení problémů bank vstoupí v 

platnost dne 1. ledna 2015, což umocňuje očekávání přijetí dalších klíčových prvků 

systému řešení problémů, především odepisování závazků.

 Mimo to je pro zachování jednotného trhu nezbytné, aby postupy řešení používané 

institucemi Evropské unie z členských států, které se účastní se bankovní unie, a těch, 

které v bankovní unii nejsou, byly zcela soudržné; „jednotný soubor pravidel“ tedy 

vyžaduje naprostý soulad směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů bank a 

postupů uvedených v tomto nařízení. Mezi Radou a Evropským parlamentem stále 

probíhá jednání o směrnici o ozdravných postupech a řešení problémů bank, a proto se 

zpravodajka rozhodla z metodologických důvodů prozatím nenavrhovat pozměňovací 

návrhy článků stávajícího znění nařízení, které se této směrnice týkají, a vyčkat na 

další vývoj jednání.


