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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné 
pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých 
investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a 
jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2012
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0520),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0223/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok  Zmluvy o fungovaní EÚ,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre 
právne veci a Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Túto nedostatočnú dôveru a nestabilitu 
na trhu prehlbujú rozdiely vo 
vnútroštátnych pravidlách riešenia 
krízových situácií medzi rôznymi 
členskými štátmi a v príslušných 
administratívnych postupoch, ako aj 
absencia jednotného rozhodovacieho 
procesu na úrovni Únie na riešenie 
krízových situácií cezhraničných bánk, 
keďže nezabezpečujú istotu a 

(2) Túto nedostatočnú dôveru a nestabilitu 
na trhu prehlbujú rozdiely vo 
vnútroštátnych pravidlách riešenia 
krízových situácií medzi rôznymi 
členskými štátmi a v príslušných 
administratívnych postupoch, ako aj 
absencia jednotného rozhodovacieho 
procesu na úrovni Únie na riešenie 
krízových situácií cezhraničných bánk, 
keďže nezabezpečujú istotu a 
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predvídateľnosť v súvislosti s možným 
výsledkom úpadku banky. Rozhodnutia o 
riešení krízových situácií prijaté na 
vnútroštátnej úrovni môžu spôsobiť 
narušenie hospodárskej súťaže a v 
konečnom dôsledku môžu oslabiť 
fungovanie vnútorného trhu.

predvídateľnosť v súvislosti s možným 
výsledkom úpadku banky. Rozhodnutia o 
riešení krízových situácií prijaté len na 
vnútroštátnej úrovni a v 
neharmonizovaných právnych rámcoch
môžu spôsobiť narušenie hospodárskej 
súťaže a v konečnom dôsledku môžu 
oslabiť fungovanie vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Prepojenie medzi štátnym a 
bankovým sektorom, ktoré malo počas 
krízy ničivé účinky na hospodárstvo v 
celej Únii, by sa malo zlikvidovať, aby sa 
obmedzila súčasná fragmentácia 
finančných trhov. Aj keď banková únia 
bude dokončená až po zavedení 
spoločného európskeho systému ochrany 
vkladov, vytvorenie jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií je 
už podstatným krokom týmto smerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Pokiaľ pravidlá a postupy riešenia 
krízových situácií a prístupy k rozdeleniu 
bremena zostanú vnútroštátne a finančné 
zdroje potrebné na financovanie riešenia 
krízových situácií sa získavajú a 

(5) Pokiaľ pravidlá a postupy riešenia 
krízových situácií a prístupy k rozdeleniu 
bremena zostanú vnútroštátne a finančné 
zdroje potrebné na financovanie riešenia 
krízových situácií sa získavajú a 



PR\1004258SK.doc 7/46 PE519.706v01-00

SK

vynakladajú na vnútroštátnej úrovni, 
vnútorný trh bude aj naďalej roztrieštený. 
Vnútroštátne orgány dohľadu majú navyše 
silnú motiváciu minimalizovať potenciálny 
vplyv bankových kríz na svoje národné 
hospodárstva tým, že prijmú jednostranné 
opatrenia zamerané na účelové viazanie 
bankových operácií, napríklad 
obmedzením prevodov a požičiavania v 
rámci skupiny alebo ukladaním prísnejších 
požiadaviek na likviditu a kapitálových 
požiadaviek dcérskym spoločnostiam v 
rámci svojich jurisdikcií, do ktorých patria 
materské spoločnosti v potenciálnom 
úpadku. Obmedzujú sa tak cezhraničné 
činnosti bánk, čím vznikajú prekážky pri 
uplatňovaní základných slobôd a narúša sa 
hospodárska súťaž na vnútornom trhu.

vynakladajú na vnútroštátnej úrovni, 
vnútorný trh bude aj naďalej roztrieštený. 
Vnútroštátne orgány dohľadu majú navyše 
silnú motiváciu minimalizovať potenciálny 
vplyv bankových kríz na svoje národné 
hospodárstva tým, že prijmú jednostranné 
opatrenia zamerané na účelové viazanie 
bankových operácií, napríklad 
obmedzením prevodov a požičiavania v 
rámci skupiny alebo ukladaním prísnejších 
požiadaviek na likviditu a kapitálových 
požiadaviek dcérskym spoločnostiam v 
rámci svojich jurisdikcií, do ktorých patria 
materské spoločnosti v potenciálnom 
úpadku. Vnútroštátne a sporné otázky 
medzi domovskou a hostiteľskou krajinou 
podstatne znižujú účinnosť v 
cezhraničnom procese riešenia krízových 
situácií. Obmedzujú sa tak cezhraničné 
činnosti bánk, čím vznikajú prekážky pri 
uplatňovaní základných slobôd a narúša sa 
hospodárska súťaž na vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vnútroštátne pravidlá riešenia 
krízových situácií bánk sa do určitej miery 
harmonizovali smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady [ ], v ktorej sa stanovila
spolupráca orgánov pre riešenie krízových 
situácií v prípade, keď riešia úpadok 
cezhraničných bánk. Harmonizácia 
stanovená smernicou [ ] však ešte nie je 
dokončená a rozhodovací proces nie je 
centralizovaný. V smernici [ ] sa v zásade 
stanovujú spoločné nástroje a právomoci 
na riešenie krízových situácií, ktoré majú k 
dispozícii vnútroštátne orgány každého 
členského štátu, ktoré sa však môžu 

(6) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady [ ]1 je rozhodujúcim krokom smerom 
k harmonizácii vnútroštátnych pravidiel
riešenia krízových situácií bánk a stanovila 
sa v nej spolupráca orgánov pre riešenie 
krízových situácií v prípade, keď riešia 
úpadok cezhraničných bánk. Harmonizácia 
stanovená smernicou [ ] však ešte nie je
úplná a rozhodovací proces nie je 
centralizovaný. V smernici [] sa v zásade 
stanovujú spoločné nástroje a právomoci 
na riešenie krízových situácií, ktoré majú k 
dispozícii vnútroštátne orgány každého 
členského štátu, ktoré sa však do určitej 
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rozhodnúť podľa vlastného uváženia, ako 
budú uplatňovať dané nástroje a používať 
vnútroštátne mechanizmy financovania na 
podporu postupov riešenia krízových 
situácií. Smernica [ ] nezabraňuje tomu, 
aby členské štáty prijímali samostatné a 
potenciálne nekonzistentné rozhodnutia 
týkajúce sa riešenia krízových situácií 
cezhraničných skupín, ktoré môžu 
ovplyvniť výšku celkových nákladov na 
riešenie krízových situácií. Keďže sa v nej 
navyše stanovujú vnútroštátne mechanizmy 
financovania, nezabezpečuje dostatočné 
zníženie závislosti bánk od podpory z 
rozpočtov jednotlivých štátov a 
nezabraňuje prijímaniu rôznych prístupov 
členských štátov k využívaniu 
mechanizmov financovania.

miery môžu rozhodnúť podľa vlastného 
uváženia, ako budú uplatňovať dané 
nástroje a používať vnútroštátne 
mechanizmy financovania na podporu 
postupov riešenia krízových situácií. 
Napriek mediačným úlohám, ktorými bol 
poverený európsky orgán dohľadu 
(Európsky orgán pre bankovníctvo),
smernica [ ] úplne nezabraňuje tomu, aby 
členské štáty prijímali samostatné a 
potenciálne nekonzistentné rozhodnutia 
týkajúce sa riešenia krízových situácií 
cezhraničných skupín, ktoré môžu 
ovplyvniť výšku celkových nákladov na 
riešenie krízových situácií. Keďže sa v nej 
navyše stanovujú vnútroštátne mechanizmy 
financovania, nezabezpečuje dostatočné 
zníženie závislosti bánk od podpory z 
rozpočtov jednotlivých štátov a úplne
nezabraňuje prijímaniu rôznych prístupov 
členských štátov k využívaniu
mechanizmov financovania. Preto by mal 
nastať výrazný posun smerom k systému 
Únie pre prípad platobnej neschopnosti.
____________________
1Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre 
ozdravenie a riešenie krízových situácií 
úverových inštitúcií a investičných 
spoločností a ktorou sa menia smernice 
Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, smernice 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a 
nariadenie (EÚ) č. 1093/2010. Ú. v. EÚ C, 
s. .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk (ďalej len „fond“). Rôzne 
systémy vnútroštátneho financovania by 
narušili uplatňovanie jednotných pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk na 
vnútornom trhu. Fond by mal pomôcť 
zabezpečiť jednotné administratívne 
postupy pri financovaní riešenia krízových 
situácií a zabrániť vytváraniu prekážok pri 
uplatňovaní základných slobôd alebo 
narúšaniu hospodárskej súťaže v dôsledku 
rozdielnych vnútroštátnych postupov. Fond 
by mali financovať priamo banky a mal by 
sa združovať na úrovni Únie, aby sa zdroje 
na riešenie krízových situácií mohli 
objektívne rozdeľovať medzi členské štáty, 
čím by sa zvýšila finančná stabilita a 
obmedzila súvislosť medzi vnímanou 
fiškálnou pozíciou jednotlivých členských 
štátov a nákladmi na financovanie bánk a 
spoločností vykonávajúcich svoju činnosť 
v týchto členských štátoch.

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk (ďalej len „fond“). Rôzne 
systémy vnútroštátneho financovania by 
narušili uplatňovanie jednotných pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk na 
vnútornom trhu. Ak by malo zostať 
financovanie riešenia krízových situácií
na vnútroštátnej úrovni, prepojenie medzi 
štátnym a bankovým sektorom by sa 
nenarušilo a investori by aj naďalej 
stanovovali podmienky pôžičiek podľa 
miesta zriadenia bánk, a nie podľa ich 
úverovej bonity. Súčasná vážna 
fragmentácia finančné trhu by sa tiež 
nezmenila. Fond by mal pomôcť 
zabezpečiť jednotné administratívne 
postupy pri financovaní riešenia krízových 
situácií a zabrániť vytváraniu prekážok pri 
uplatňovaní základných slobôd alebo 
narúšaniu hospodárskej súťaže v dôsledku 
rozdielnych vnútroštátnych postupov. Fond 
by mali financovať priamo banky a mal by 
sa združovať na úrovni Únie, aby sa zdroje 
na riešenie krízových situácií mohli 
objektívne rozdeľovať medzi členské štáty, 
čím by sa zvýšila finančná stabilita a 
obmedzila súvislosť medzi vnímanou
fiškálnou pozíciou jednotlivých členských 
štátov a nákladmi na financovanie bánk a 
spoločností vykonávajúcich svoju činnosť 
v týchto členských štátoch. S cieľom ďalej 
toto prepojenie oslabovať by sa mali 
zakázať rozhodnutia jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií, 
ktoré majú priamy dosah na fiškálnu 
zodpovednosť členských štátov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Rada by mala po prijatí 
oznámenia ECB poskytnúť odporúčanie 
Komisii. Vzhľadom na potrebu vyvážiť 
rôzne príslušné záujmy by Komisia mala 
rozhodnúť, či krízovú situáciu inštitúcie 
začne riešiť alebo nie, a takisto by mala 
prijať rozhodnutie o jednoznačnom a 
podrobnom rámci pre riešenie krízových 
situácií, v ktorom sa stanovujú opatrenia na 
riešenie krízových situácií, ktoré má prijať 
rada. V tomto rámci by rada mala
rozhodnúť o programe riešenia krízových 
situácií a dať inštrukcie vnútroštátnym 
orgánom pre riešenie krízových situácií v 
súvislosti s nástrojmi a právomocami na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa majú 
vykonávať na vnútroštátnej úrovni.

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Rada by mala po prijatí 
oznámenia ECB poskytnúť odporúčanie 
Komisii. Vzhľadom na potrebu vyvážiť 
rôzne príslušné záujmy by Komisia mala 
rozhodnúť, či krízovú situáciu inštitúcie 
začne riešiť alebo nie, a takisto by mala 
prijať rozhodnutie o jednoznačnom a 
podrobnom rámci pre riešenie krízových 
situácií, ako navrhuje rada vo svojich 
odporúčaniach, v ktorom sa stanovujú 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré má rada prijať. V tomto rámci by 
rada mala rozhodnúť o programe riešenia 
krízových situácií a dať inštrukcie 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií v súvislosti s nástrojmi a 
právomocami na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
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situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa mala vymenovať
Rada na návrh Komisie a po vypočutí 
Európskeho parlamentu. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie banky alebo 
skupiny usadenej v rámci jedného 
zúčastneného členského štátu by rada na 
svojom výkonnom zasadnutí mala prizvať 
a do rozhodovacieho procesu zapojiť aj 
člena, ktorého vymenoval dotknutý 
členský štát a ktorý zastupuje svoj 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie cezhraničnej skupiny by rada na 
svoje výkonné zasadnutie mala prizvať a 
do rozhodovacieho procesu zapojiť aj 
členov, ktorých vymenovali dotknuté 
domovské a všetky dotknuté hostiteľské 
členské štáty a ktorí zastupujú svoje 
dotknuté vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií. Domovské a hostiteľské 
orgány by však na rozhodovanie mali mať 
vyvážený vplyv, takže hostiteľské orgány 
by mali mať spolu jediný hlas. Na 
zasadnutia rady môžu byť prizvaní aj 
pozorovatelia vrátane zástupcu EMS a 
Euroskupiny.

situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by výkonný 
riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa 
mali byť menovaní na základe zásluh, 
kvalifikácie, znalosti bankových a 
finančných záležitostí a skúseností 
súvisiacich s finančným dohľadom a 
reguláciou. Výkonný riaditeľ a zástupca 
riaditeľa by sa mali vybrať na základe 
otvoreného výberového konania, o ktorom 
by mali byť riadne informovaní Európsky 
parlament a Rada. Vo výberovom konaní 
by sa mala dodržiavať zásada rodovej 
vyváženosti. Komisia by mala príslušnému 
výboru Európskeho parlamentu 
poskytnúť zoznam kandidátov na pozície 
výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa. Komisia by mala 
Európskemu parlamentu na schválenie 
predložiť návrh na vymenovanie 
výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa. Po schválení návrhu 
Európskym parlamentom by mala Rada 
prijať vykonávacie rozhodnutie na 
vymenovanie výkonného riaditeľa a 
zástupcu výkonného riaditeľa. Pri 
rokovaní o riešení krízovej situácie 
cezhraničnej skupiny by rada na svoje 
výkonné zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 
rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
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takže hostiteľské orgány by mali mať spolu 
jediný hlas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Keďže účastníci rozhodovacieho 
procesu rady by sa mali na svojich 
výkonných zasadnutiach obmieňať v 
závislosti od členského štátu (členských 
štátov), v ktorom (ktorých) príslušná 
inštitúcia pôsobí, stáli účastníci – výkonný 
riaditeľ, zástupca výkonného riaditeľa, 
zástupca Komisie a zástupca ECB – by 
mali zabezpečiť, aby boli rozhodnutia 
prijaté na výkonných zasadnutiach rady v 
rôznom zložení koherentné, vhodné a 
primerané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19b) Malo by tiež byť možné pozvať na 
zasadnutia rady aj pozorovateľov vrátane 
zástupcu Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu (EMS) a Euroskupiny.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Likvidácia inštitúcie v úpadku v rámci 
bežného konkurzného konania by mohla 
ohroziť finančnú stabilitu, prerušiť 
poskytovanie základných služieb a 
negatívne ovplyvniť ochranu vkladateľov. 
V takom prípade je uplatnenie nástrojov 
riešenia krízových situácií vo verejnom 
záujme. Cieľmi riešenia krízových situácií 
by preto malo byť zabezpečiť kontinuitu 
vykonávania základných finančných 
služieb, zachovať stabilitu finančného 
systému, znížiť morálny hazard 
minimalizáciou závislosti od verejnej 
finančnej podpory poskytovanej 
inštitúciám v úpadku a chrániť 
vkladateľov.

(28) Likvidácia inštitúcie v úpadku v rámci 
bežného konkurzného konania by mohla 
ohroziť finančnú stabilitu, prerušiť 
poskytovanie základných služieb a 
negatívne ovplyvniť ochranu vkladateľov. 
V takom prípade je uplatnenie nástrojov 
riešenia krízových situácií vo verejnom 
záujme. Cieľmi riešenia krízových situácií 
by preto malo byť zabezpečiť kontinuitu 
vykonávania základných finančných 
služieb vrátane stáleho prístupu ku 
vkladom, zachovať stabilitu finančného 
systému a znížiť morálny hazard 
minimalizáciou závislosti od verejnej 
finančnej podpory poskytovanej 
inštitúciám v úpadku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Ešte sa nedosiahla harmonizácia 
právnych predpisov týkajúcich sa 
platobnej neschopnosti v celej Únii, ktorá 
by bola významným krokom v budovaní 
skutočného vnútorného trhu. Pre podniky 
zriadené v členských štátoch, ktoré sa 
zúčastňujú na JMD, a podniky zriadené v 
iných členských štátoch však bude z 
dôvodu harmonizácie, ktorá bola 
zavedená smernicou [ ], hierarchia 
pohľadávok veriteľov v prípade platobnej 
neschopnosti, ktorá zahŕňa preferencie 
vkladateľov, rovnaká. Touto 
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harmonizáciou sa odstráni významný 
zdroj regulačnej arbitráže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Komisia by mala stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať podľa okolností 
prípadu, a mala by byť schopná určiť 
všetky potrebné nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa majú použiť. V tomto 
jednoznačnom a presnom rámci by rada 
mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 
obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej 
inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici [ ]. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov.

(36) Komisia by mala na základe 
odporúčaní rady stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať podľa okolností 
prípadu, a mala by byť schopná určiť 
všetky potrebné nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa majú použiť. V tomto 
jednoznačnom a presnom rámci by rada 
mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 
obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej 
inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici [ ]. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Vo všetkých zúčastnených členských 
štátoch by sa mala zabezpečiť efektívnosť 
a jednotnosť opatrení na riešenie krízových 

(48) Vo všetkých zúčastnených členských 
štátoch by sa mala zabezpečiť efektívnosť 
a jednotnosť opatrení na riešenie krízových 
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situácií. Rada by na tento účel mala byť vo 
výnimočných prípadoch a v prípade, keď 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií neuplatnil rozhodnutie rady alebo 
ho neuplatnil dostatočne, splnomocnená 
previesť na inú osobu špecifikované 
práva, aktíva alebo záväzky inštitúcie, 
ktorej krízová situácia sa rieši, alebo 
požadovať konverziu dlhových nástrojov, 
ktoré obsahujú zmluvnú podmienku na 
konverziu za určitých okolností.
Akékoľvek opatrenie vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií, 
ktorým by sa obmedzil alebo ovplyvnil 
výkon právomocí alebo funkcií rady, by sa 
malo vylúčiť.

situácií. Rada by na tento účel mala byť v 
prípade, keď vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií neuplatnil 
rozhodnutie rady, splnomocnená na 
vydanie príkazu priamo inštitúcii, ktorej 
krízová situácia sa rieši.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) S cieľom zabezpečiť prístup rady ku 
všetkým relevantným informáciám by 
zamestnanci nemali mať možnosť 
dovolávať sa pravidiel služobného 
tajomstva, aby zabránili poskytnutiu 
informácií rade.

(53) S cieľom zabezpečiť prístup rady ku 
všetkým relevantným informáciám by 
príslušné subjekty a ich zamestnanci 
nemali mať možnosť dovolávať sa 
pravidiel služobného tajomstva, aby 
zabránili poskytnutiu informácií rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) S cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
rozhodnutí prijatých v rámci jednotného 

(54) S cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
rozhodnutí prijatých v rámci jednotného 
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mechanizmu riešenia krízových situácií by 
sa v prípade porušenia mali uložiť 
primerané a odradzujúce sankcie. Rada by 
mala mať právo dávať inštrukcie 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií, aby ukladali pokuty
alebo periodické sankčné platby 
spoločnostiam za neplnenie záväzkov 
vyplývajúcich z jej rozhodnutí. Rada by s 
cieľom zabezpečiť konzistentné, efektívne 
a účinné postupy vymáhania mala mať 
právo vydávať usmernenia k uplatňovaniu 
pokút a sankčných platieb, ktoré sú určené 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií.

mechanizmu riešenia krízových situácií by 
sa v prípade porušenia mali uložiť 
primerané a odradzujúce sankcie. Rada by 
mala mať právo dávať inštrukcie 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií, aby ukladali 
administratívne sankcie alebo periodické 
sankčné platby subjektom za neplnenie 
záväzkov vyplývajúcich z jej rozhodnutí. 
Rada by s cieľom zabezpečiť konzistentné, 
efektívne a účinné postupy vymáhania 
mala mať právo vydávať usmernenia k 
uplatňovaniu administratívnych sankcií a 
sankčných platieb, ktoré sú určené 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Keď vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií poruší pravidlá 
jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií tým, že nevyužije 
právomoci splniť inštrukcie rady, ktorými 
bol poverený podľa vnútroštátneho práva, 
dotknutý členský štát môže byť v súlade s 
danou judikatúrou zodpovedný za 
náhradu všetkých škôd, ktoré boli 
spôsobené jednotlivcom a podľa okolností 
aj subjektu alebo skupine, ktorej krízová 
situácia sa rieši, alebo ktorémukoľvek 
veriteľovi ktorejkoľvek časti daného 
subjektu alebo skupiny v ktoromkoľvek 
členskom štáte.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) Použitie fondu pred uspokojením 
všetkých veriteľov je oprávnené, keď by 
sa začali zachraňovať vklady v procese 
riešenia krízovej situácie pomocou 
vnútorných zdrojov. Predpoklad občanov, 
že ich úspory budú v bezpečí v absolútne 
bezrizikových vkladoch, ktoré však majú 
zodpovedajúco nízke výnosy, je základom 
celkovej dôvery v bankový systém.  
Zaistenie stáleho prístupu ku vkladom je 
bezpochyby jednou z najdôležitejších 
funkcií bánk. Okrem toho môže 
nedostatok dôvery v bezpečnosť vkladov 
spôsobiť masový výber vkladov, čo je 
fenomén s katastrofálnymi dôsledkami na 
finančnú stabilitu. Ochrana vkladov v 
procese riešenia krízovej situácie teda 
sleduje ciele riešenia krízových situácií, 
preto si zaslúži mimoriadne úsilie, 
nezávisle od výšky príspevku na absorpciu 
strát a rekapitalizáciu, ktorý zaplatili 
akcionári a veritelia. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61a) Na zaistenie okamžitej dostupnosti 
primeraných finančných prostriedkov na 
účely tohto nariadenia by mal byť fond 
funkčný až po zriadení nástroja na 
poskytovanie pôžičiek, pokiaľ možno z 
verejného nástroja Spoločenstva. Plne 
dostupné finančné prostriedky sú 
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nevyhnutné pre dôveryhodnosť celého 
systému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) S cieľom zabezpečiť spravodlivý 
výpočet príspevkov a poskytnúť motiváciu 
na fungovanie na základe menej rizikového 
modelu by sa v príspevkoch do fondu mal 
zohľadniť stupeň rizika spojený s 
úverovými inštitúciami.

(63) S cieľom zabezpečiť spravodlivý 
výpočet príspevkov a poskytnúť motiváciu 
na fungovanie na základe menej rizikového 
modelu by sa v príspevkoch do fondu, o 
ktorých rozhodne rada na základe návrhu 
príslušného orgánu, mal zohľadniť stupeň 
rizika spojený s úverovými inštitúciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď na základe tohto nariadenia 
Komisia alebo rada vykonáva úlohy alebo 
právomoci, ktoré má podľa smernice [ ] 
vykonávať vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií zúčastneného členského 
štátu, rada sa na účely uplatňovania tohto 
nariadenia a smernice [ ] považuje za 
dotknutý vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií alebo v prípade 
cezhraničného riešenia krízových situácií 
na úrovni skupiny za dotknutý 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií na úrovni skupiny.

1. Keď na základe tohto nariadenia 
Komisia alebo rada vykonáva úlohy alebo 
právomoci, ktoré má podľa smernice [] 
vykonávať vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií zúčastneného členského 
štátu, rada sa na účely uplatňovania tohto 
nariadenia a smernice [ ] považuje za 
dotknutý vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií alebo v prípade 
cezhraničného riešenia krízových situácií 
na úrovni skupiny za dotknutý orgán pre 
riešenie krízových situácií na úrovni 
skupiny.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch Komisia 
náležite zohľadňuje všetky tieto faktory:

2. Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch Komisia a 
rada náležite zohľadňujú všetky tieto 
faktory:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia dosiahne rovnováhu medzi 
faktormi uvedenými v odseku 2 a cieľmi 
riešenia krízových situácií uvedenými v 
článku 12 vzhľadom na povahu a okolnosti 
každého prípadu.

3. Komisia a rada dosiahnu rovnováhu 
medzi faktormi uvedenými v odseku 2 a 
cieľmi riešenia krízových situácií 
uvedenými v článku 12 vzhľadom na 
povahu a okolnosti každého prípadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 

4. Rozhodnutia alebo kroky rady ani 
Komisie si nesmie vyžadovať poskytnutie 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 
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strany členských štátov. strany členských štátov, ani priamo 
zasahovať do fiškálnej zodpovednosti 
členských štátov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Pri vykonávaní rozhodnutí alebo 
krokov rada informuje a konzultuje so 
zástupcami zamestnancov príslušných 
subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rada po doručení oznámenia podľa 
odseku 1 alebo konajúc z vlastnej 
iniciatívy vykoná posúdenie splnenia 
týchto podmienok:

2. Rada po doručení oznámenia podľa 
odseku 1 vykoná posúdenie splnenia týchto 
podmienok:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) rámec pre nástroje riešenia krízových (b) rámec pre nástroje riešenia krízových 
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situácií podľa článku 19 ods. 3; situácií podľa článku 19 ods. 2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Vzhľadom na naliehavosť okolností v 
danom prípade sa Komisia z vlastnej 
iniciatívy alebo s prihliadnutím na 
prípadné oznámenie uvedené v odseku 1 
alebo odporúčanie rady uvedené v odseku 
5 rozhodne, či sa krízová situácia subjektu 
začne riešiť alebo nie, a prijme rozhodnutie 
o rámci pre nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa budú uplatňovať v 
súvislosti s dotknutým subjektom, a o 
rámci pre používanie fondu na podporu 
opatrení na riešenie krízových situácií. 
Komisia sa z vlastnej iniciatívy môže 
rozhodnúť, že krízová situácia subjektu sa 
začne riešiť, ak sú splnené všetky 
podmienky uvedené v odseku 2.

6. Vzhľadom na naliehavosť okolností v 
danom prípade sa Komisia  s prihliadnutím 
na oznámenie uvedené v odseku 1 a 
odporúčanie rady uvedené v odseku 5 
rozhodne, či sa krízová situácia subjektu 
začne riešiť alebo nie, a prijme rozhodnutie 
o rámci pre nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa budú uplatňovať v 
súvislosti s dotknutým subjektom, a o 
rámci pre používanie fondu na podporu 
opatrení na riešenie krízových situácií. 
Komisia sa môže rozhodnúť, že požiada 
radu o preskúmanie svojho odporúčania  
uvedeného v odseku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. V rámci stanovenom rozhodnutím 
Komisie rada prijíma rozhodnutie o 
programe riešenia krízových situácií 
uvedenom v článku 20 a zabezpečuje 
prijatie potrebného opatrenia na riešenie 
krízových situácií na účely realizácie 
programu riešenia krízových situácií zo 

8. V rámci stanovenom rozhodnutím 
Komisie rada prijíma rozhodnutie o 
programe riešenia krízových situácií 
uvedenom v článku 20 a zabezpečuje 
prijatie potrebného opatrenia na riešenie 
krízových situácií na účely realizácie 
programu riešenia krízových situácií zo 
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strany dotknutých vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií. 
Rozhodnutie rady je určené dotknutým 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií, pričom sa v ňom 
uvádzajú inštrukcie pre tieto orgány, ktoré 
prijímajú všetky opatrenia nevyhnutné na 
vykonanie rozhodnutia rady v súlade s 
článkom 26 prostredníctvom výkonu 
právomocí riešiť krízové situácie 
uvedených v smernici [ ], a to najmä v 
článkoch 56 až 64 uvedenej smernice [ ]. V 
prípade poskytnutia štátnej pomoci môže 
rada prijať rozhodnutie až po tom, ako o 
uvedenej štátnej pomoci rozhodla 
Komisia.

strany dotknutých vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií. 
Rozhodnutie rady je určené dotknutým 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií, pričom sa v ňom 
uvádzajú inštrukcie pre tieto orgány, ktoré 
prijímajú všetky opatrenia nevyhnutné na 
vykonanie rozhodnutia rady v súlade s 
článkom 26 prostredníctvom výkonu 
právomocí riešiť krízové situácie 
uvedených v smernici [ ], a to najmä v 
článkoch 56 až 64 uvedenej smernice [ ].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak sa rada po doručení oznámenia 
podľa odseku 1 alebo z vlastnej iniciatívy
domnieva, že opatrenia na riešenie 
krízových situácií by mohli predstavovať 
štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 1 
ZFEÚ, vyzve zúčastnené členské štáty 
alebo dotknuté členské štáty, aby Komisii 
bezodkladne notifikovali plánované 
opatrenia podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

9. Ak sa rada domnieva, že opatrenia na 
riešenie krízových situácií by mohli 
predstavovať štátnu pomoc podľa článku 
107 ods. 1 ZFEÚ, vyzve zúčastnené 
členské štáty alebo dotknuté členské štáty, 
aby Komisii bezodkladne notifikovali 
plánované opatrenia podľa článku 108 ods. 
3 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov 
riešenia krízových situácií, Komisia môže 
na základe odporúčania rady alebo z 
vlastnej iniciatívy preskúmať svoje 
rozhodnutie o rámci pre riešenie krízových 
situácií a prijať primerané zmeny.

3. Ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov 
riešenia krízových situácií, Komisia môže 
na základe odporúčania preskúmať svoje 
rozhodnutie o rámci pre riešenie krízových 
situácií a prijať primerané zmeny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na tieto účely využívajú svoje právomoci 
podľa vnútroštátneho práva, ktorým sa 
transponuje smernica [ ], a v súlade s 
podmienkami stanovenými vo 
vnútroštátnom práve. Vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií v plnom 
rozsahu informujú radu o vykonávaní 
týchto právomocí. Akékoľvek opatrenie, 
ktoré prijímajú, musí byť v súlade s 
rozhodnutím uvedeným v článku 16 ods. 8.

V súlade s týmto nariadením na tieto účely 
využívajú svoje právomoci podľa 
vnútroštátneho práva, ktorým sa 
transponuje smernica [ ], a v súlade s 
podmienkami stanovenými vo 
vnútroštátnom práve. Vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií v plnom 
rozsahu informujú radu o vykonávaní 
týchto právomocí. Akékoľvek opatrenie, 
ktoré prijímajú, musí byť v súlade s 
rozhodnutím uvedeným v článku 16 ods. 8.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií neuplatnil rozhodnutie 
uvedené v článku 16 alebo ho uplatnil 
spôsobom, ktorým sa nedosahujú ciele 

2. Ak vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií neuplatnil rozhodnutie 
uvedené v článku 16 alebo ho uplatnil 
spôsobom, ktorým sa nedosahujú ciele 
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riešenia krízových situácií podľa tohto 
nariadenia, rada má právomoc prikázať
inštitúcii, ktorej krízová situácia sa rieši, 
aby:

riešenia krízových situácií podľa tohto 
nariadenia, rada má právomoc vydať 
príkazy priamo inštitúcii, ktorej krízová 
situácia sa rieši, aby:

(a) špecifikované práva, aktíva alebo 
záväzky inštitúcie, ktorej krízová situácia 
sa rieši, previedla na inú osobu;
(b) požadovala konverziu dlhových 
nástrojov, ktoré obsahujú zmluvnú 
podmienku na konverziu za okolností 
uvedených v článku 18.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na účely vykonávania úloh uvedených v 
článkoch 7, 8, 11, 16 a 17 môže rada buď 
priamo, alebo prostredníctvom 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií požadovať poskytnutie 
všetkých informácií potrebných na 
vykonávanie úloh, ktorými sa rada 
poveruje týmto nariadením, od týchto 
právnických alebo fyzických osôb:

1. Na účely vykonávania úloh uvedených v 
tomto nariadení môže rada buď priamo, 
alebo prostredníctvom vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií 
požadovať poskytnutie všetkých informácií 
potrebných na vykonávanie úloh, ktorými 
sa rada poveruje týmto nariadením, od 
týchto právnických alebo fyzických osôb:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na účely vykonávania úloh uvedených v 
článkoch 7, 8, 11, 16 a 17 a za 
akýchkoľvek ďalších podmienok 

1. Na účely vykonávania úloh uvedených v 
tomto nariadení a za akýchkoľvek ďalších 
podmienok stanovených v príslušných 
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stanovených v príslušných právnych 
predpisoch Únie môže rada vykonávať 
všetky potrebné vyšetrovania ktorejkoľvek 
osoby uvedenej v článku 32 ods. 1 
usadenej alebo nachádzajúcej sa v 
zúčastnenom členskom štáte.

právnych predpisoch Únie môže rada 
vykonávať všetky potrebné vyšetrovania 
ktorejkoľvek osoby uvedenej v článku 32 
ods. 1 usadenej alebo nachádzajúcej sa v 
zúčastnenom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na účely vykonávania úloh uvedených v 
článkoch 7, 8, 11, 16 a 17 a za ďalších 
podmienok stanovených v príslušných 
právnych predpisoch Únie môže rada za 
predpokladu predloženia predchádzajúceho 
oznámenia dotknutým vnútroštátnym 
orgánom pre riešenie krízových situácií 
vykonávať všetky potrebné kontroly na 
mieste v obchodných priestoroch 
právnických osôb uvedených v článku 32 
ods. 1. Ak je to nevyhnutné pre riadne a 
účinné vykonávanie kontrol, rada môže 
vykonávať kontroly na mieste bez toho, 
aby uvedené právnické osoby boli o tom 
vopred informované.

1. Na účely vykonávania úloh uvedených v 
tomto nariadení a za ďalších podmienok 
stanovených v príslušných právnych 
predpisoch Únie môže rada za predpokladu 
predloženia predchádzajúceho oznámenia 
dotknutým vnútroštátnym orgánom pre 
riešenie krízových situácií vykonávať 
všetky potrebné kontroly na mieste v 
obchodných priestoroch právnických osôb 
uvedených v článku 32 ods. 1. Ak je to 
nevyhnutné pre riadne a účinné 
vykonávanie kontrol, rada môže vykonávať 
kontroly na mieste bez toho, aby uvedené 
právnické osoby boli o tom vopred 
informované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Úradníci rady a iné osoby ňou poverené 
na vykonávanie kontrol na mieste môžu 
vstúpiť do všetkých obchodných priestorov 

2. Úradníci rady a iné osoby ňou poverené 
na vykonávanie kontrol na mieste môžu 
vstúpiť do všetkých obchodných priestorov 
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a na pozemky právnických osôb, ktoré sú 
predmetom rozhodnutia o vyšetrovaní 
prijatého radou podľa článku 32 ods. 2, a 
majú všetky právomoci uvedené v článku 
32 ods. 1.

a na pozemky právnických osôb, ktoré sú 
predmetom rozhodnutia o vyšetrovaní 
prijatého radou podľa článku 33 ods. 2, a 
majú všetky právomoci uvedené v článku 
33 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 36 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokuty Administratívne sankcie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď rada zistí, že sa subjekt uvedený v 
článku 2 zámerne alebo z nedbanlivosti 
dopustil jedného z porušení uvedených v 
odseku 2, rada dá inštrukcie dotknutému 
vnútroštátnemu orgánu pre riešenie 
krízových situácií, aby v súvislosti s 
príslušným subjektom uvedeným v článku 
2 uložil pokutu v súlade so smernicou [ ].

1. Keď rada zistí, že sa subjekt uvedený v 
článku 2 zámerne alebo z nedbanlivosti 
dopustil jedného z porušení uvedených v 
odseku 2, rada dá inštrukcie dotknutému 
vnútroštátnemu orgánu pre riešenie 
krízových situácií, aby v súvislosti s 
príslušným subjektom uvedeným v článku 
2 uložil administratívnu sankciu v súlade 
s článkom 100 smernice [ ].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokuty možno uložiť subjektom 
uvedeným v článku 2 za tieto porušenia:

2. Administratívne sankcie možno uložiť 
subjektom uvedeným v článku 2 za tieto 
porušenia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) keď sa nepodrobia všeobecnému 
vyšetrovaniu v súlade s článkom 33 alebo 
kontrolám na mieste a neposkytujú 
informácie požadované v súlade s článkom 
32;

(b) keď sa nepodrobia všeobecnému 
vyšetrovaniu v súlade s článkom 33 alebo 
kontrole  na mieste v súlade s článkom 34;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) keď nedodržiavajú rozhodnutie, ktoré 
im adresovala rada podľa článku 24.

(d) keď nedodržiavajú rozhodnutie, ktoré 
im adresovala rada podľa článku 26.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií uverejňujú akékoľvek 
pokuty uložené podľa odseku 1. Keby 
uverejnenie spôsobilo neprimeranú škodu 
zúčastneným stranám, vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií uverejnia 
sankciu bez toho, aby odhalili totožnosť 
strán.

3. Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií uverejňujú akékoľvek 
administratívne sankcie  uložené podľa 
odseku 1. Keby uverejnenie spôsobilo 
neprimeranú škodu zúčastneným stranám, 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií uverejnia sankciu bez toho, aby 
odhalili totožnosť strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Rada s cieľom stanoviť konzistentné, 
efektívne a účinné postupy vymáhania a 
zabezpečiť spoločné, jednotné a 
konzistentné uplatňovanie tohto nariadenia 
vydáva usmernenia k uplatňovaniu pokút a 
periodických sankčných platieb, ktoré sú 
určené vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií.

4. Rada s cieľom stanoviť konzistentné, 
efektívne a účinné postupy vymáhania a 
zabezpečiť spoločné, jednotné a 
konzistentné uplatňovanie tohto nariadenia 
vydáva usmernenia k uplatňovaniu 
administratívnych sankcií a periodických 
sankčných platieb, ktoré sú určené 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) úverovú inštitúciu dodržiavať 
rozhodnutie prijaté podľa článku 32;

(a) subjekt uvedený v článku 2 dodržiavať 
rozhodnutie prijaté podľa článku 32;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Periodická sankčná platba musí byť 
účinná a primeraná. Periodická sankčná 
platba sa ukladá každý deň až dovtedy, 
kým dotknutá úverová inštitúcia alebo 
osoba nezačne plniť príslušné rozhodnutia 
uvedené v odseku 1 písm. a) až d).

2. Periodická sankčná platba musí byť 
účinná a primeraná. Periodická sankčná 
platba sa ukladá každý deň až dovtedy, 
kým subjekt uvedený v článku 2 alebo 
dotknutá osoba nezačne plniť príslušné 
rozhodnutia uvedené v odseku 1 písm. a) 
až d).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa, 
zástupcu výkonného riaditeľa a členov rady 
vymenovaných Komisiou a ECB je päť 
rokov. S výhradou článku 53 ods. 6 nie je 
uvedené funkčné obdobie obnoviteľné.

2. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa, 
zástupcu výkonného riaditeľa a členov rady 
vymenovaných Komisiou a ECB je päť 
rokov. S výhradou článku 52 ods. 6 nie je 
uvedené funkčné obdobie obnoviteľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) plenárne zasadnutie rady, na ktorom sa 
vykonávajú úlohy stanovené v článku 47;

(a) plenárne zasadnutie rady, na ktorom sa 
vykonávajú úlohy stanovené v článku 46;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) výkonné zasadnutie rady, na ktorom sa 
vykonávajú úlohy stanovené v článku 51;

(b) výkonné zasadnutie rady, na ktorom sa 
vykonávajú úlohy stanovené v článku 50;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva úlohy 
stanovené v článku 53.

(c) výkonný riaditeľ, ktorý vykonáva úlohy 
stanovené v článku 52.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na otázky, ktoré rade adresoval 
Európsky parlament alebo Rada, odpovedá 
rada ústne alebo písomne v súlade s 
vlastnými postupmi a v prítomnosti 
zástupcov z ktorýchkoľvek zúčastnených 
členských štátov, ktorých menou nie je 
euro.

6. Na otázky, ktoré rade adresoval 
Európsky parlament alebo Rada, odpovedá 
rada ústne alebo písomne v súlade s 
vlastnými postupmi. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výkonný riaditeľ na požiadanie 
uskutoční dôverné ústne rozhovory za 
zatvorenými dverami s predsedom a 
podpredsedami príslušného výboru 
Európskeho parlamentu, ak sú takéto 
rozhovory potrebné na vykonávanie 
právomocí Európskeho parlamentu podľa 
zmluvy. Medzi Európskym parlamentom a 
radou sa uzavrie dohoda o podrobných 
podmienkach organizovania takýchto 
rozhovorov, aby sa zabezpečila úplná 
dôvernosť v súlade s povinnosťami 
zachovania dôvernosti, ktoré má ECB ako 
príslušný orgán podľa príslušného práva 
Únie.

7. Výkonný riaditeľ na požiadanie 
uskutoční dôverné ústne rozhovory za 
zatvorenými dverami s predsedom a 
podpredsedami príslušného výboru 
Európskeho parlamentu, ak sú takéto 
rozhovory potrebné na vykonávanie 
právomocí Európskeho parlamentu podľa 
zmluvy. Medzi Európskym parlamentom a 
radou sa uzavrie dohoda o podrobných 
podmienkach organizovania takýchto 
rozhovorov, aby sa zabezpečila úplná 
dôvernosť v súlade s povinnosťami 
zachovania dôvernosti, ktoré má podľa 
tohto nariadenia a článku 76 smernice
rada konajúca ako vnútroštátny orgán 
riešenia krízových situácií v súlade s 
článkom 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď ECB predkladá správu podľa článku 
41 ods. 2, túto správu rada zároveň 
priamo postúpi národným parlamentom 
zúčastnených členských štátov.
Národné parlamenty môžu rade 
v súvislosti s uvedenou správou zaslať 
odôvodnené pripomienky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členovia rady uvedení v článku 40 ods. 
2 konajú nezávisle a objektívne v záujme 
Únie ako celku a nevyhľadávajú ani 
neprijímajú pokyny od inštitúcií či orgánov 
Únie, od žiadnej vlády členského štátu ani 
od iného verejného či súkromného 
subjektu.

2. Členovia rady uvedení v článku 39 ods. 
2 konajú nezávisle a objektívne v záujme 
Únie ako celku a nevyhľadávajú ani 
neprijímajú pokyny od inštitúcií či orgánov 
Únie, od žiadnej vlády členského štátu ani 
od iného verejného či súkromného 
subjektu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) do 30. novembra každý rok prijíma na 
základe návrhu predloženého výkonným 
riaditeľom ročný pracovný program rady 
na nasledujúci rok v súlade s článkom 49 
ods. 1 a na informačné účely ho postupuje 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a 
Európskej centrálnej banke;

(a) do 30. novembra každý rok prijíma na 
základe návrhu predloženého výkonným 
riaditeľom ročný pracovný program rady 
na nasledujúci rok a na informačné účely 
ho postupuje Európskemu parlamentu, 
Rade, Komisii a Európskej centrálnej 
banke;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) prijíma ročný rozpočet rady v súlade s (b) prijíma ročný rozpočet rady v súlade s 
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článkom 59 ods. 2; článkom 58 ods. 2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) prijíma výročnú správu o činnostiach 
rady uvedených v článku 42. V tejto správe 
sa uvádzajú podrobné vysvetlivky k 
plneniu rozpočtu;

(d) prijíma výročnú správu o činnostiach 
rady uvedených v článku 41. V tejto 
správe sa uvádzajú podrobné vysvetlivky k 
plneniu rozpočtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada na svojich plenárnych 
zasadnutiach prijíma rozhodnutia 
jednoduchou väčšinou svojich členov. 
Rozhodnutia uvedené v článku 47 ods. 1 
písm. c) sa však prijímajú dvojtretinovou 
väčšinou jej členov.

1. Rada na svojich plenárnych 
zasadnutiach prijíma rozhodnutia 
jednoduchou väčšinou svojich členov. 
Rozhodnutia uvedené v článku 46 ods. 1 
písm. c) sa však prijímajú dvojtretinovou 
väčšinou jej členov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. S výhradou odsekov 2 a 3 sa na 1. Na výkonných zasadnutiach rady sa
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výkonných zasadnutiach rady zúčastňujú 
členovia rady uvedení v článku 40 ods. 1 
písm. a) až d).

zúčastňujú členovia rady uvedení v článku 
39 ods. 1 písm. a) až d).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri rokovaní o subjekte uvedenom v 
článku 2 alebo o skupine subjektov 
usadenej len v jednom zúčastnenom 
členskom štáte sa na rokovaniach a 
rozhodovacom procese v súlade s článkom 
52 ods. 1 a 3 zúčastňuje aj člen 
vymenovaný daným členským štátom.

2. Pri rokovaní o subjekte uvedenom v 
článku 2 alebo o skupine subjektov 
usadenej len v jednom zúčastnenom 
členskom štáte sa na rokovaniach a 
rozhodovacom procese v súlade s článkom 
51 ods. 1 a 3 zúčastňuje aj člen 
vymenovaný daným členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri rokovaní o cezhraničnej skupine sa 
na rokovaniach a rozhodovacom procese v 
súlade s článkom 52 ods. 2 a 3 zúčastňuje 
člen vymenovaný členským štátom, v 
ktorom sa nachádza orgán pre riešenie 
krízových situácií na úrovni skupiny, ako 
aj členovia vymenovaní členskými štátmi, 
v ktorých je usadená dcérska spoločnosť 
alebo subjekt, ktoré podliehajú dohľadu na 
konsolidovanom základe.

3. Pri rokovaní o cezhraničnej skupine sa 
na rokovaniach a rozhodovacom procese v 
súlade s článkom 51 ods. 2 a 3 tiež
zúčastňuje člen vymenovaný členským 
štátom, v ktorom sa nachádza orgán pre 
riešenie krízových situácií na úrovni 
skupiny, ako aj členovia vymenovaní 
členskými štátmi, v ktorých je usadená 
dcérska spoločnosť alebo subjekt, ktoré 
podliehajú dohľadu na konsolidovanom 
základe.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členovia rady uvedení v článku 39 
ods. 1 písm. a) až d) zabezpečia, aby boli 
rozhodnutia a opatrenia prijaté na 
výkonných zasadnutiach rady v rôznom 
zložení, ktoré sa týkajú riešenia krízových 
situácií, najmä pokiaľ ide o využívanie 
fondu, koherentné, vhodné a primerané. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri rokovaní o cezhraničnej skupine 
Rada na svojich výkonných zasadnutiach 
prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou 
svojich zúčastnených členov. Členovia 
rady uvedení v článku 40 ods. 2 a člen 
vymenovaný členským štátom, v ktorom sa 
nachádza orgán pre riešenie krízových 
situácií na úrovni skupiny, majú každý 
jeden hlas. Hlas každého iného 
zúčastneného člena zodpovedá podielu 
jedného hlasu a počtu vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií v 
členských štátoch, v ktorých je usadená 
dcérska spoločnosť alebo subjekt, ktorý 
podlieha dohľadu na konsolidovanom 
základe. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
výkonného riaditeľa.

2. Pri rokovaní o cezhraničnej skupine 
Rada na svojich výkonných zasadnutiach 
prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou 
svojich zúčastnených členov. Členovia 
rady uvedení v článku 39 ods. 2 a člen 
vymenovaný členským štátom, v ktorom sa 
nachádza orgán pre riešenie krízových 
situácií na úrovni skupiny, majú každý 
jeden hlas. Hlas každého iného 
zúčastneného člena zodpovedá podielu 
jedného hlasu a počtu vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií v 
členských štátoch, v ktorých je usadená 
dcérska spoločnosť alebo subjekt, ktorý 
podlieha dohľadu na konsolidovanom 
základe. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
výkonného riaditeľa.

Or. en



PE519.706v01-00 36/46 PR\1004258SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Až kým sa nedosiahne cieľová úroveň 
financovania uvedená v článku 65, člen 
vymenovaný členským štátom môže 
jedenkrát požadovať ďalšie rokovanie 
rady, ak predložené rozhodnutie zasahuje 
do fiškálnej zodpovednosti daného 
členského štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) plnenie rozpočtu rady v súlade s 
článkom 59 ods. 3;

(d) plnenie rozpočtu rady v súlade s 
článkom 58 ods. 3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) výkonný riaditeľ každý rok pripraví 
návrh správy, v ktorej je jeden oddiel 
venovaný činnostiam v oblasti riešenia 
krízových situácií a jeden oddiel 
finančným a administratívnym 
záležitostiam.

(g) každoročnú prípravu návrhu správy, v 
ktorej je jeden oddiel venovaný činnostiam 
v oblasti riešenia krízových situácií a jeden 
oddiel finančným a administratívnym 
záležitostiam.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonný riaditeľ a zástupca riaditeľa sa 
vyberajú na základe otvoreného 
výberového konania, v ktorom sa 
dodržiava rodová vyváženosť a o ktorom 
by mali byť riadne informovaní Európsky 
parlament a Rada.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po vypočutí rady na jej plenárnom 
zasadnutí Komisia navrhuje Rade zoznam 
kandidátov na vymenovanie výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. 
Po vypočutí Európskeho parlamentu Rada 
vymenuje výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa.

5. Komisia príslušnému výboru 
Európskeho parlamentu poskytne zoznam 
kandidátov na pozície výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa.

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
na schválenie návrh na vymenovanie 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa. Po schválení tohto návrhu Rada 
prijme vykonávacie rozhodnutie na 
vymenovanie výkonného riaditeľa a 
zástupcu výkonného riaditeľa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Odchylne od článku 40 ods. 2 je funkčné 
obdobie prvého zástupcu výkonného 
riaditeľa vymenovaného po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia tri roky; toto 
funkčné obdobie možno obnoviť raz na 
obdobie piatich rokov. Výkonný riaditeľ a 
zástupca výkonného riaditeľa ostávajú vo 
funkcii až do vymenovania svojich 
nástupcov.

6. Odchylne od článku 39 ods. 2 je funkčné 
obdobie prvého zástupcu výkonného 
riaditeľa vymenovaného po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia tri roky; toto 
funkčné obdobie možno obnoviť raz na 
obdobie piatich rokov. Výkonný riaditeľ a 
zástupca výkonného riaditeľa ostávajú vo 
funkcii až do vymenovania svojich 
nástupcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ak už výkonný riaditeľ alebo zástupca 
výkonného riaditeľa nespĺňajú podmienky 
potrebné na plnenie svojich povinností 
alebo boli uznaní vinnými zo závažného 
pochybenia, môže Rada na návrh Komisie 
a po vypočutí Európskeho parlamentu
odvolať výkonného riaditeľa alebo 
zástupcu výkonného riaditeľa z funkcie.

8. Ak už výkonný riaditeľ alebo zástupca 
výkonného riaditeľa nespĺňajú podmienky 
potrebné na plnenie svojich povinností 
alebo boli uznaní vinnými zo závažného 
pochybenia, môže Rada na návrh Komisie, 
ktorý schválil Európsky parlament, prijať 
vykonávacie rozhodnutie s cieľom 
odvolať výkonného riaditeľa alebo 
zástupcu výkonného riaditeľa z funkcie.

Na tento účel môže Európsky parlament 
alebo Rada informovať Komisiu o tom, že 
podmienky na odvolanie výkonného 
riaditeľa alebo zástupcu výkonného 
riaditeľa z funkcie sú splnené, na čo 
Komisia odpovie. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) pôžičky získané v rámci nástroja na 
poskytovanie pôžičiek uvedeného v článku 
64 odsek 2a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Účtovník rady do 1. marca 
nasledujúceho rozpočtového roka zasiela 
predbežnú účtovnú závierku Dvoru 
audítorov.

2. Účtovník rady do 1. marca 
nasledujúceho rozpočtového roka zasiela 
predbežnú účtovnú závierku rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rada do 31. marca každého roka na 
svojom výkonnom zasadnutí poskytne 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a 
Dvoru audítorov predbežnú účtovnú 
závierku rady za predošlý rozpočtový rok.

(netýka sa slovenského znenia).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Výkonný riaditeľ do 1. júla každého 
nasledujúceho rozpočtového roka posiela
konečnú účtovnú závierku Európskemu 
parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru 
audítorov.

(netýka sa slovenského znenia).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Výkonný riaditeľ zasiela Dvoru 
audítorov odpoveď na jeho pripomienky do
30. septembra.

6. Výkonný riaditeľ zasiela Dvoru 
audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 
1. júla.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rada v súlade s delegovanými aktmi 
uvedenými v odseku 5 stanovuje výšku 
príspevkov, ktoré má zaplatiť každý 
subjekt uvedený v článku 2, v rozhodnutí 
určenom dotknutému subjektu. Rada 
uplatňuje procedurálne pravidlá, pravidlá 
podávania správ a ďalšie pravidlá, aby 
zabezpečila včasné platenie príspevkov v 
plnej výške.

3. Na základe návrhu príslušného orgánu,
v súlade s delegovanými aktmi uvedenými 
v odseku 5, Rada stanoví výšku 
príspevkov, ktoré má zaplatiť každý 
subjekt uvedený v článku 2, v rozhodnutí 
určenom dotknutému subjektu. Rada 
uplatňuje procedurálne pravidlá, pravidlá 
podávania správ a ďalšie pravidlá, aby 
zabezpečila včasné platenie príspevkov v 
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plnej výške.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Fond sa použije až po zriadení 
nástroja na poskytovanie pôžičiek, pokiaľ 
možno z verejného nástroja Spoločenstva, 
na zaistenie okamžitej dostupnosti 
primeraných finančných prostriedkov na 
účely tohto nariadenia.  Všetky pôžičky z 
nástroja na poskytovanie pôžičiek sa 
uhradia z fondu v dohodnutej lehote.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Rada využíva fond na podporu 
všetkých činností uvedených v ods. 1 písm. 
a) až g), ak je v procese riešenia krízových 
situácií potrebná záchrana vkladov 
pomocou vnútorných zdrojov, bez ohľadu 
na výšku príspevku na absorpciu strát a 
rekapitalizáciu, ktorý už zaplatili 
akcionári a veritelia.  

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Rada kompenzuje vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií za škody, 
ktoré mu prikázal uhradiť vnútroštátny súd 
alebo ktoré sa po dohode s radou zaviazal 
zaplatiť v súlade s mimosúdnym 
vyrovnaním a ktoré sú dôsledkami úkonu 
alebo opomenutia, ktorého sa dopustil 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií pri riešení krízových situácií podľa 
tohto nariadenia, okrem prípadu, keď tento 
úkon alebo opomenutie predstavuje 
porušenie práva Únie, tohto nariadenia, 
rozhodnutia Komisie alebo rozhodnutia 
rady alebo zjavný a závažný nesprávny 
úsudok.

4. Rada kompenzuje vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií za škody, 
ktoré mu prikázal uhradiť vnútroštátny súd 
alebo ktoré sa po dohode s radou zaviazal 
zaplatiť v súlade s mimosúdnym 
vyrovnaním a ktoré sú dôsledkami úkonu 
alebo opomenutia, ktorého sa dopustil 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií pri riešení krízových situácií podľa
tohto nariadenia, okrem prípadu, keď tento 
úkon alebo opomenutie predstavuje 
porušenie práva Únie, tohto nariadenia, 
rozhodnutia Komisie alebo rozhodnutia 
rady, je úmyselný alebo vyplýva zo 
zjavného a závažného nesprávneho 
úsudku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 62 
ods. 5, článku 65 ods. 5, článku 66 ods. 3, 
článku 67 ods. 3 a článku 70 ods. 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 62 
ods. 5, článku 65 ods. 5, článku 66 ods. 3, 
článku 67 ods. 3 a článku 70 ods. 4 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o tri mesiace .
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) odchylne od článku 47 ods. 1 písm. i) a 
do prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 
47 ods. 2 dočasný výkonný riaditeľ 
vykonáva právomoci menovacieho orgánu;

(b) odchylne od článku 46 ods. 1 písm. i) a 
do prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 
46 ods. 2 dočasný výkonný riaditeľ 
vykonáva právomoci menovacieho orgánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Články 7 až 23 a články 25 až 38 sa 
uplatňujú od 1. januára 2015.

Články 7 až 23 a články 25 až 37 sa 
uplatňujú od 1. januára 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24 sa uplatňuje od 1. januára 2018. Článok 24 sa uplatňuje od 1. júla 2016.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

 Legislatívny návrh predložený Komisiou, ktorým sa zriaďuje jednotný mechanizmus 

na riešenie krízových situácií všetkých úverových inštitúcií so sídlom v eurozóne a v 

ostatných členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu, 

a to vrátane jednotného fondu na riešenie krízových situácií financovaného všetkými 

zahrnutými finančnými inštitúciami, a ktorý vychádza zo zásady ex-ante a analýzy 

rizika, je základným prvkom pre vytvorenie skutočne bankovej únie. Ide o ambiciózny 

a vyvážený návrh, nevyhnutný na vytvorenie pevného rámca na riešenie budúcich kríz 

v bankách eurozóny (a v zúčastnených členských štátoch), ktorý má  tri hlavné ciele:  

predísť výdavkom daňovníkov, chrániť vklady a obmedziť vonkajšie poškodenie 

neriadeným zlyhaním, najmä škody spôsobené reálnej ekonomike. 

 Súčasný návrh, najmä keď už bol jednotný mechanizmus na riešenie krízových 

situácií prijatý, sa stal nevyhnutným stavebným prvkom architektúry bankovej únie. V 

skutočnosti by bolo absolútne neprijateľné, aby po prísnom dohľade na európskej 

úrovni zo strany Európskej centrálnej banky nasledovalo v rozhodujúcej fáze vydanie 

problematickej inštitúcie vnútroštátnemu orgánu riešenia krízových situácií, ktorý pri 

riešení krízových situácií koná na základe čisto vnútroštátneho financovania. 

 Úspešné uplatňovanie tohto návrhu je veľmi dôležité pre likvidáciu prepojenia medzi 

bankami a štátom, ktoré sa počas krízy ukázalo ako osudná chyba, a to najmä v 

eurozóne. Úplná banková únia však bude realitou, len keď sa na úrovni jednotného 

mechanizmu dohľadu zavedie spoločná ochrana vkladov. Len potom rozhodnú 

hospodárske subjekty na základe relatívnej stability jednotlivých finančných inštitúcií, 

a nie na základe vnímaného rizika spojeného so štátnymi dlhopismi členských štátov, 

v ktorých sú jednotlivé inštitúcie usadené. 

 Pri chýbajúcom spoločnom európskom systéme ochrany vkladateľov spravodajca 

navrhuje, aby sa v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií čo 

najviac obmedzila skutočná záchrana vkladov pomocou vnútorných zdrojov („bail 
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in“), podľa vzoru úspešne fungujúcich systémov, ako napríklad FDIC v USA.   V 

procese riešenia krízových situácií by si to žiadalo okamžité aktivovanie fondu pre 

riešenie krízových situácií, ako aj primerané nástroje na riešenie krízových situácií, 

vždy keď už má ísť v hierarchii „bail in“ o vklady. V takýchto osobitných prípadoch 

by bolo použitie fondu na riešenie krízových situácií prípustné, bez ohľadu na výšku 

príspevku na absorpciu strát a rekapitalizáciu, ktorý už zaplatili akcionári a veritelia. 

Cieľom zásahov je zachovanie kontinuity prístupu ku vkladom vzhľadom na to, že 

dôvera vo vklady je pravdepodobne najdôležitejším prvkom pri obnove vážne 

poškodenej dôvery bankovému systému eurozóny.

 Dôveryhodnosť SRM závisí hlavne od vnímanej kapacity fondu na riešenie krízových 

situácií podporovať ambiciózne úlohy uvedené v tomto nariadení, a to od okamihu, 

keď bol vytvorený. Predpokladaných desať rokov na vybudovanie fondu je dlhé 

obdobie,  predpokladom fungovania fondu je potom existencia spoľahlivej spoločnej 

poistky, napríklad vo forme nástroja na poskytovanie verejných pôžičiek, pokiaľ 

možno prostredníctvom nástroja Európskeho spoločenstva.  Je tiež absolútne 

nevyhnutné, aby splácanie pôžičiek prevzal fond financovaný priemyslom, čo zaručí 

celkovú fiškálnu neutralitu systému.

 Dôveryhodnosť závisí aj od jasného rozdelenia zodpovednosti medzi jednotlivými 

subjektmi zapojenými do SRM, s cieľom vyhnúť sa neistote, rôznorodosti kritérií a 

prípadným konfliktom záujmov. V tomto duchu spravodajca jednoznačne podporuje 

to, aby opatreniam na riešenie krízových situácií nevyhnutne predchádzalo oznámenie 

v tomto zmysle od príslušného orgánu dohľadu, v tomto prípade ECB. Aj keď 

Komisia formálne rozhodne o procese riešenia krízových situácií, toto rozhodnutie by 

malo vždy vychádzať z odporúčania rady pre riešenie krízových situácií..

 Dôveryhodnosť SRM si vyžaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala súdržnosti a 

proporcionalite medzi rozhodnutiami prijatými na rôznych výkonných zasadnutiach 

rady. Prítomné európske inštitúcie zaručujú nielen to, že sa náležite zohľadní vplyv 

opatrení na riešenie krízových situácií na jednotlivé krajiny, ale aj to, že sa tým 

neohrozí celková súdržnosť a spravodlivosť SRM 
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 SRM bude riešiť komplexné otázky, ktoré priamo ovplyvňujú verejný záujem. Je 

absolútne nevyhnutné zaručiť demokratickú legitímnosť a zodpovednosť prijatých 

rozhodnutí, najmä voči Európskemu parlamentu, a to pokiaľ ide o postup výberu (a 

odvolania) výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa jednotnej rady pre 

riešenie krízových situácií.  Menovanie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 

riaditeľa jednotnej rady pre riešenie krízových situácií by malo byť transparentné a s 

jednoznačným zapojením Európskeho parlamentu. V otvorenom výberovom konaní sa 

dodržiava celý rad hlavných zásad vrátane kvalifikácie, nezávislosti a zásady rodovej 

vyváženosti. 

 Úzke prepojenia jednotlivých prvkov bankovej únie si vyžadujú, aby sa osobitná 

pozornosť venovala špecifickému harmonogramu nadobudnutia účinnosti jej 

jednotlivých nástrojov. V tomto nariadení nadobudnutie účinnosti SRM od 1. januára 

2015 výrazne podporuje prípravu na iné dôležité prvky systému riešenia krízových 

situácií, konkrétne prijatie systému záchrany pomocou vnútorných zdrojov.

 Zachovanie jednotného trhu si ďalej vyžaduje úplný súlad medzi postupmi riešenia 

krízových situácií v rámci inštitúcií Európskej únie z členských štátov, ktoré sa 

zúčastňujú bankovej únie, ako aj postupov platných pre inštitúcie z nezúčastnených 

členských štátov. Podľa jednotného súboru pravidiel je teda potrebná plná 

kompatibilita medzi smernicou o ozdravení a riešení krízových situácií (RRD) a 

postupmi, ktoré obsahuje toto nariadenie. Keďže rokovania o RRD medzi Radou a 

Európskym parlamentom stále postupujú, spravodajca sa z metodologických dôvodov 

rozhodol v súčasnej fáze nezmeniť články týkajúce sa RRD v tomto nariadení, pretože 

sa čaká na vývoj v rokovaniach o RRD.


