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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

*** Postup souhlasu
***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)
***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, které návrh aktu nezměnil, jsou tyto části označeny 
tučně. Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. 
Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení
a označuje části legislativního textu, 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.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad 
finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro 
systémová rizika
(KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0499),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0166/2009),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 114 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na stanoviska Evropské centrální banky,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového 
výboru, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně 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 národním 
parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Finanční krize odhalila závažné 
nedostatky ve finančním dohledu, který 
nedokázal zabránit akumulaci přílišných 
rizik ve finančním systému a který 
zejména zdůraznil slabé stránky 
stávajícího makroobezřetnostního 
dohledu.

(1) Finanční stabilita je předpokladem 
toho, aby reálná ekonomika vytvářela 
pracovní místa, úvěry a růst. Finanční 
krize odhalila závažné nedostatky ve 
finančním dohledu, který nedokázal 
zabránit akumulaci přílišných rizik ve 
finančním systému. Stávající krize má 
obrovské důsledky pro daňové poplatníky, 
pro mnoho občanů Unie, kteří jsou
v současné době bez zaměstnání, a pro 
mnoho malých a středních podniků. 
Členské státy si v případě další krize 
stejného rozsahu nemohou dovolit uvolnit 
finanční prostředky na záchranu 
finančních institucí, aniž by porušily 
pravidla Paktu o stabilitě a růstu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Již dlouhou dobu před finanční krizí 
Parlament pravidelně vyzýval k posílení 
skutečně rovných podmínek pro všechny 
zúčastněné subjekty na úrovni Evropské 
unie a současně poukazoval na závažná 
selhání dohledu EU nad stále 
integrovanějšími finančními trhy (viz 
zpráva, kterou vypracoval pan García-
Margallo y Marfil ve věci sdělení Komise
o provádění rámce pro finanční trhy: 
akčního plánu (2000), pan Van den Burg
o pravidlech obezřetnostního dohledu
v Evropské unii (2002), pan Van den 
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Burg o politice finančních služeb (2005–
2010) – bílé knize (2007) a pánové Van 
den Burg & Daianu o doporučeních 
Komisi ohledně opatření navazujících na 
Lamfalussyho proces: budoucí struktuře 
dohledu (2008)). Dále viz zpráva pana 
Skinnera týkající se Solventnosti II (2009)
a pana Gauzèse k návrhu nařízení
o ratingových agenturách (2009)),

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) S ohledem na integraci 
mezinárodních finančních trhů je nutné, 
aby EU přijala na globální úrovni jasný 
závazek.  Evropský výbor pro systémová 
rizika by měl čerpat odborné znalosti 
vědeckého výboru na vysoké úrovni a vzít 
na sebe veškeré nezbytné globální úkoly, 
které zajistí, aby byl vyslyšen hlas Unie ve 
věcech finanční stability, zejména pak
v oblasti těsné spolupráce s Mezinárodním 
měnovým fondem (MMF), Komisí pro 
finanční služby (FSB) a všemi partnery 
skupiny G20.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Výbor ESRB by měl mimo jiné 
přispívat k provádění doporučení MMF, 
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FSB a Banky pro mezinárodní platby 
(BIS) v rámci zemí G20 v počáteční fázi 
úvah o jejich zprávě týkající se Průvodce 
hodnocením systémového významu 
finančních institucí, trhů a nástrojů, který 
byl publikován v roce 2009, v němž se 
uvádí, že systémová rizika musí být 
dynamická, aby mohla zohlednit vývoj 
finančního odvětví a celosvětové 
ekonomiky. Systémové riziko lze chápat 
jako riziko narušení finančních služeb, 
které je způsobeno zhoršením všech částí 
finančního systému a může mít závažný 
negativní dopad na reálnou ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Zpráva týkající se Průvodce 
hodnocením systémového významu 
finančních institucí rovněž uvádí, že 
posouzení systémového rizika může být 
proměnlivé v čase  v závislosti na 
ekonomickém prostředí. Je rovněž 
podmíněno finanční infrastrukturou
a opatřeními v oblasti řešení krizí
a schopností řešit selhání v momentě 
jejich vzniku. Instituce mohou mít 
systémový význam pro místní, vnitrostátní
a mezinárodní finanční systémy
a hospodářství. Ke klíčovým kritériím pro 
určení systémového významu trhů
a institucí patří velikost (objem finančních 
služeb poskytovaných jednotlivými prvky 
systému), nahraditelnost (rozsah, v jakém 
mohou v případě selhání ostatní prvky 
systému poskytovat stejné služby)
a propojenost (vazby s ostatními částmi 
systému). Hodnocení založené na těchto 
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třech kritériích by mělo být doplněno 
údaji o finančních slabinách a schopnosti 
institucionálního rámce řešit finanční 
problémy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5d) Úkolem ESRB je hodnotit systémové 
riziko v běžném období s cílem zamezit 
tomu, aby byl systém vystaven riziku 
selhání systémových komponentů a posílit 
odolnost finančního systému proti 
otřesům. V tomto ohledu by ESRB měl 
zajišťovat finanční stabilitu a snižovat 
negativní dopady na reálnou ekonomiku. 
Má-li ESRB plnit své poslání, je třeba, 
aby analyzoval veškeré relevantní 
informace, zejména pak příslušné právní 
předpisy s možným dopadem na finanční 
stabilitu, jako jsou např. předpisy v oblasti 
účetnictví, úpadku a pravidla pro 
poskytnutí finanční pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Současné uspořádání Společenství 
klade příliš malý důraz na 
makroobezřetnostní dohled. Odpovědnost 
za makroobezřetnostní analýzu zůstává 
roztříštěná a provádějí ji různé orgány na 

(6) Řádné fungování finančních systémů
v Unii a ve světě a zamezení hrozbám si 
proto vyžaduje posílenou soudržnost mezi 
makro a mikro dohledem.  Zpráva lorda 
Turnera nazvaná „Regulační odpověď na 
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různých úrovních, bez jakéhokoliv 
mechanismu k zajištění toho, že 
makroobezřetnostní rizika budou 
přiměřeně identifikována a že varování
a doporučení budou vydána jasně, že jsou 
sledována a že jsou na jejich základě 
prováděna opatření.

celosvětovou bankovní krizi“  z května 
2009 uvádí, že „důkladná opatření si 
žádají posílení vnitrostátních pravomocí, 
což povede k méně otevřenému 
jednotnému trhu, anebo větší míru 
evropské integrace“. Vzhledem k úloze, 
kterou plní zdravý finanční systém, pokud 
jde o jeho příspěvek ke 
konkurenceschopnosti a růstu v Unii
a jeho dopad na reálnou ekonomiku, 
zvolila de Larosièrova skupina a následně
i orgány EU větší míru evropské  
integrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Tento nově vytvořený systém 
makrodohledu si žádá věrohodné
a významné vedení. Z tohoto důvodu
a vzhledem ke své klíčové roli
a mezinárodní důvěryhodnosti a rovněž
v duchu de Larosièrovy zprávy by se 
předsedou ESRB měl stát prezident 
Evropské centrální banky. Kromě toho by 
měly být požadavky na odpovědnost 
rovněž posíleny současně s rozšířením 
složení orgánů ESRB s cílem pojmout co 
nejširší okruh poznatků, zkušeností
a názorů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) De Larosièrova zpráva rovněž uvádí, 
že makroobezřetnostní dohled nemá 
smysl, pokud nemá jistý dopad na dohled 
na mikroúrovni, přičemž 
mikroobezřetnostní dohled nemůže účinně 
ochraňovat finanční stabilitu, jestliže 
patřičně nezohledňuje vývoj, k němuž 
dochází na makroúrovni. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Je třeba vytvořit Evropský systém 
finančního dohledu (ESFS) sdružující 
subjekty finančního dohledu jak na 
vnitrostátní úrovni, tak i na úrovni EU, 
které budou fungovat jako síť.  V souladu 
se zásadou loajální spolupráce podle čl. 4 
odst. 3 Smlouvy o EU spolupracují 
zúčastněné strany ESFS v atmosféře 
důvěry a vzájemného respektu, zejména 
při zajišťování toku příslušných 
a spolehlivých informací.  Na úrovni EU 
by  tuto síť měly tvořit ESRB a tři orgány 
mikrodohledu: Evropský orgán dohledu 
(bankovnictví) zřízený nařízením (EU) č. 
..../20101, Evropský orgán dohledu (cenné 
papíry a trhy) zřízený nařízením (EU) č. 
.../2010 a Evropský orgán dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) zřízený nařízením (EU) č. 
.../2010.  



PE438.496v01-00 12/48 PR\803994CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Společenství potřebuje zvláštní orgán, 
který by byl odpovědný za 
makroobezřetnostní dohled nad celým 
finančním systémem EU a který by 
identifikoval rizika z hlediska finanční 
stability a v případě nutnosti vydal 
varování před riziky a doporučení pro 
opatření k řešení těchto rizik. Z těchto 
důvodů by měl být zřízen Evropský výbor 
pro systémová rizika (ESRB) jako nový 
nezávislý orgán odpovědný za realizaci 
makroobezřetnostního dohledu na 
evropské úrovni.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) ESRB by měl rozhodnout, zda by 
doporučení mělo zůstat důvěrné, nebo zda 
by mělo být zveřejněno, přičemž si musí 
být vědom skutečnosti, že zveřejnění může 
za určitých okolností podpořit dodržování 
doporučení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) ESRB by měl vypracovat systém 
barevných  kódů s cílem zajistit, aby 
zúčastněné strany mohly lépe posoudit 
povahu daného rizika. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) Pokud ESRB zjistí existenci rizika, 
které by mohlo vážným způsobem ohrozit 
řádné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu celého finančního 
systému v Evropské unii nebo jeho části, 
měla by mít možnost vydat varování
s prohlášením o existenci mimořádné 
situace. V takovémto případě by ESRB 
měl o svém varování bezodkladně 
informovat Evropský parlament, Radu, 
Komisi a Evropský orgán dohledu. 
V případě mimořádných situací by měl 
ESRB vydat krizová varování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato (9) Pro zvýšení váhy a oprávněnosti by tato 
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varování a doporučení měla být předávána 
prostřednictvím Rady a v případě potřeby 
prostřednictvím Evropského orgánu pro 
bankovnictví zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/…, Evropského orgánu pro cenné
papíry a trhy zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/… a Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. …/….

varování a doporučení měla být předávána 
prostřednictvím Evropského parlamentu,
Rady a v případě potřeby prostřednictvím 
Evropského orgánu dohledu (ESA).

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) ESRB by měl také monitorovat 
dodržování svých doporučení na základě 
zpráv od adresátů, aby bylo zajištěno, že 
jeho varování a doporučení jsou účinně 
dodržována. Adresáti doporučení by na 
základě těchto doporučení měli konat, 
ledaže by případnou nečinnost náležitě 
zdůvodnili (zásada „konej, nebo vysvětli“).

(10) ESRB by měl také monitorovat 
dodržování svých doporučení na základě 
zpráv od adresátů, aby bylo zajištěno, že 
jeho varování a doporučení jsou účinně 
dodržována. Adresáti doporučení by na 
základě těchto doporučení měli konat, 
ledaže by případnou nečinnost náležitě 
zdůvodnili (zásada „konej, nebo vysvětli“), 
především pak Evropskému parlamentu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) ESRB by měl rozhodnout, zda by 
doporučení mělo zůstat důvěrné nebo zda 
by mělo být zveřejněno, přičemž si musí 

vypouští se
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být vědom skutečnosti, že zveřejnění může 
za určitých okolností podpořit dodržování 
doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) ESRB by měl podávat zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě nejméně 
jednou ročně, v případě rozsáhlých 
finančních problémů častěji.

(12) ESRB by měl podávat zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě nejméně 
dvakrát ročně, v případě rozsáhlých 
finančních problémů častěji.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) ECB a národní centrální banky by 
měly hrát vedoucí úlohu
v makroobezřetnostním dohledu z důvodu 
svých odborných znalostí a stávající 
odpovědnosti v oblasti finanční stability. 
Podíl orgánů mikroobezřetnostního 
dohledu na práci ESRB je velmi důležitý, 
aby bylo zajištěno, že posouzení 
makroobezřetnostního rizika je založeno na 
úplných a přesných informacích o vývoji 
finančního systému. V souladu s touto 
skutečností by předsedové evropských 
orgánů dohledu měli být členy
s hlasovacím právem, zatímco jeden 
vnitrostátní orgán dohledu za každý 
členský stát by se měl účastnit jako člen 
bez hlasovacího práva.

(13) ECB a národní centrální banky by 
měly hrát vedoucí úlohu
v makroobezřetnostním dohledu z důvodu 
svých odborných znalostí a stávající 
odpovědnosti v oblasti finanční stability. 
Podíl orgánů mikroobezřetnostního 
dohledu na práci ESRB je velmi důležitý, 
aby bylo zajištěno, že posouzení 
makroobezřetnostního rizika je založeno na 
úplných a přesných informacích o vývoji 
finančního systému. V souladu s touto 
skutečností by předsedové evropských 
orgánů dohledu měli být členy
s hlasovacím právem. V duchu otevřenosti 
by se členy generální rady mělo stát šest 
nezávislých osob, které by neměly být 
členy Evropského orgánu dohledu a které 
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budou vybrány na základě své obecné 
způsobilosti a loajality vůči Unii i podle 
různé průpravy v akademické oblasti či
v soukromém sektoru, zejména v malých
a středních podnicích a odborech, nebo 
jako zástupci poskytovatelů či spotřebitelů 
finančních služeb, přičemž tyto osoby 
budou moci poskytnout veškeré záruky, 
pokud jde o nezávislost a důvěrnost.   
Jeden zástupce příslušných vnitrostátních 
orgánů dohledu za každý členský stát by 
se měl účastnit jako člen bez hlasovacího 
práva. 

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Účast člena Komise napomůže 
vytvořit kontakt s makroekonomickým
a finančním dohledem Společenství, 
zatímco přítomnost předsedy 
Hospodářského a finančního výboru odráží 
úlohu ministerstev financí při ochraně 
finanční stability.

(14) Účast člena Komise napomůže 
vytvořit kontakt s makroekonomickým
a finančním dohledem Společenství, 
zatímco přítomnost zástupce 
Hospodářského a finančního výboru 
v poradním vědeckém výboru odráží úlohu 
ministerstev financí při ochraně finanční 
stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je klíčové, aby členové ESRB 
vykonávali své funkce nestranně a aby 
zvažovali finanční stabilitu Evropské unie

(15) Je klíčové, aby členové ESRB 
vykonávali své funkce nestranně a aby 
zvažovali finanční stabilitu Evropské unie 
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pouze jako celku. Hlasování o varováních
a doporučeních v rámci ESRB by nemělo 
být vážené a rozhodnutí by měla být 
zpravidla přijímána prostou většinou hlasů.

pouze jako celku. S výjimkou případů, kdy 
není možné dosáhnout konsenzu,  by 
hlasování o varováních a doporučeních
v rámci ESRB  nemělo být vážené
a rozhodnutí by měla být zpravidla 
přijímána prostou většinou hlasů.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Účastníci trhu mohou poskytnout 
cenný vstup pro pochopení vývoje, který 
postihuje finanční systém. V případě 
potřeby by tedy ESRB měl konzultovat se 
zúčastněnými stranami ze soukromého 
sektoru (zástupci finančního odvětví, 
sdružení spotřebitelů, skupiny uživatelů
v oblasti finančních služeb, které byly 
zřízené Komisí nebo na základě právních 
předpisů Společenství…) a poskytnout jim 
rovnou příležitost k vyjádření jejich 
stanovisek.

(17) Účastníci trhu mohou poskytnout 
cenný vstup pro pochopení vývoje, který 
postihuje finanční systém. V případě 
potřeby by tedy ESRB měl konzultovat se 
zúčastněnými stranami ze soukromého 
sektoru (zástupci finančního odvětví, 
sdružení spotřebitelů, skupiny uživatelů
v oblasti finančních služeb, které byly 
zřízené Komisí nebo na základě právních 
předpisů Společenství…) a poskytnout jim 
rovnou příležitost k vyjádření jejich 
stanovisek. Dále vzhledem k tomu, že 
neexistuje žádná pevně stanovená definice 
systémového rizika a že posouzení 
systémového rizika se může měnit v čase
v závislosti na ekonomickém prostředí, by 
měl ESRB zajistit, aby jeho zaměstnanci
a poradci disponovali širokou škálou 
zkušeností a dovedností. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S ohledem na integraci 
mezinárodních finančních trhů na 
mezinárodní rovni a riziko dalšího 
rozšíření finanční krize by ESRB měl 
koordinovat svou činnost s Mezinárodním 
měnovým fondem a s nově zřízenou 
Radou pro finanční stabilitu, od nichž se 
očekává, že budou poskytovat včasná 
varování týkající se makroobezřetnostních 
rizik na globální úrovni.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Vzhledem k de Larosièrově zprávě je 
nezbytné zvolit pozvolný postup.  Evropský 
parlament a Rada by do ...* měly provést 
úplný přezkum ESFS, ESRB a ESA
*Pro Úř. věst. vložte prosím datum: tři roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřízení vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřizuje se Evropský výbor pro systémová 
rizika, dále označovaný jen jako „ESRB“.

1. Zřizuje se Evropský výbor pro 
systémová rizika, dále označovaný jen jako 
„ESRB“. Má sídlo ve Frankfurtu.

Tvoří součást Evropského systému 
finančního dohledu (ESFS), jehož účelem 
je zajišťovat dohled nad finančním 
systémem EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. ESFS se skládá z:
a) ESRB;
b) Evropského orgánu dohledu (cenné 
papíry a trhy) zřízeného nařízením (EU) č. 
.../2010 (ESMA); 
c) Evropského orgánu dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) zřízeného nařízením (EU) č. 
.../2010 (EIOPA); 
d) Evropského orgánu dohledu 
(bankovnictví) zřízeného nařízením (EU) 
č. .../2010 (EBA); 
e) Evropského orgánu dohledu (smíšený 
výbor) zřízeného podle článku 40 každého
z nařízení (ES) č. .../...[EBA], č. .../... 
[ESMA], č. .../...[EIOPA];
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f) orgánů členských států uvedených v čl. 
1 odst. 2  nařízení (EU) č. .../... [ESMA], v
čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. …/2009 
[EIOPA] a čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 
…/… [EBA]; 
g) Komise pro provádění úkolů uvedených
v článcích 7 a 9 nařízení (EU) č. 
.../....../...[EBA], č. .../... [ESMA] a č. 
…/…[EIOPA];
Evropské orgány dohledu uvedené
v bodech b), c) a d) mají sídlo v [xxx].

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V souladu se zásadou loajální 
spolupráce podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy
o EU spolupracují zúčastněné strany 
ESFS v atmosféře důvěry a vzájemného 
respektu, zejména při zajišťování toku 
příslušných  a spolehlivých informací. 

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „finanční institucí“ se rozumí jakýkoliv 
podnik, jehož hlavní podnikatelskou 
činností je příjem vkladů, poskytování 
úvěrů, poskytování pojišťovacích služeb 
nebo jiných finančních služeb svým 
klientům nebo členům či realizace 

a) „finanční institucí“ se rozumí jakýkoliv 
podnik, jehož hlavní podnikatelskou 
činností je příjem vkladů, poskytování 
úvěrů, poskytování pojišťovacích služeb 
nebo jiných finančních služeb svým 
klientům nebo členům či realizace 
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finančních investic nebo obchodní činnost 
na vlastní účet.

finančních investic nebo obchodní činnost 
na vlastní účet, či  jakýkoli jiný podnik či 
subjekt se sídlem v Evropské unii, jehož 
činnost má podobnou povahu, a to i 
v případě, že nepřichází ve velkém měřítku 
do přímého styku s veřejností;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) určovat a/nebo podle potřeby 
shromažďovat a analyzovat veškeré 
informace, které jsou relevantní pro poslání 
popsané v odstavci 1;

a) určovat a/nebo podle potřeby 
shromažďovat a analyzovat veškeré 
informace, včetně právních předpisů
s možným dopadem na finanční stabilitu, 
jako jsou pravidla v oblasti účetnictví, 
úpadku a poskytování finanční pomoci, 
které jsou relevantní pro poslání popsané
v odstavci 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vydávat varování v případě, že se rizika 
považují za významná;

c) vydávat varování v případě, že se rizika 
považují za významná a případně vyhlásit 
stav mimořádné situace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) úzce spolupracovat s Evropským 
systémem orgánů finančního dohledu
a podle potřeby poskytovat evropským
orgánům dohledu informace
o systémových rizicích požadované pro 
plnění jejich úkolů;

f) úzce spolupracovat se všemi ostatními 
zúčastněnými stranami Evropského 
systému orgánů finančního dohledu a podle 
potřeby poskytovat evropským orgánům 
dohledu informace o systémových rizicích 
požadované pro plnění jejich úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zapojit se do činnosti Smíšeného 
výboru evropských orgánů dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESRB má generální radu, řídící výbor
a sekretariát.

1. ESRB má generální radu, řídící výbor, 
sekretariát a poradní vědecký výbor.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Řídící výbor napomáhá procesu 
rozhodování ESRB podporou přípravy
zasedání generální rady, přezkoumáváním 
dokumentů, které mají být projednávány,
a sledováním postupu probíhající práce 
ESRB.

3. Řídící výbor napomáhá při procesu 
rozhodování ESRB  přípravou zasedání 
generální rady, přezkoumáváním 
dokumentů, které mají být projednávány,
a sledováním postupu probíhající práce 
ESRB a udržováním silných vazeb se 
všemi zúčastněnými stranami ESFS. 

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Sekretariát poskytuje analytickou, 
statistickou, správní a logistickou podporu 
ESRB pod vedením předsedy generální 
rady v souladu s rozhodnutím Rady 
XXXX/ES/2009.

4. Sekretariát odpovídá běžný provoz 
ESRB a veškeré personální záležitosti.
Poskytuje kvalitní analytickou, 
statistickou, správní a logistickou podporu 
ESRB pod vedením předsedy generální 
rady v souladu s rozhodnutím Rady 
XXXX/ES/2009. Při své práci se opírá
o technické poradenství evropských 
orgánů dohledu, národních centrálních 
bank a vnitrostátních orgánů dohledu.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. ESRB je podporován poradním 
technickým výborem podle článku 12, 
který na žádost poskytuje poradenství
a pomoc v otázkách vztahujících se k práci 
ESRB.

5. Poradní vědecký výbor podle článku 12 
poskytuje poradenství a pomoc v otázkách 
vztahujících se k práci ESRB.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předseda a místopředseda ESRB jsou 
voleni na období 5 let členy a z řad členů
generální rady, kteří jsou také členy 
Generální rady ECB. Mohou být 
znovuzvoleni.

1. Předsedou ESRB je prezident ECB. 
Jeho funkční období odpovídá funkčnímu 
období, které má jako prezident ECB.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Prvního místopředsedu volí členové 
Generální rady ECB na funkční období, 
které se shoduje s obdobím jeho členství
v generální radě, s přihlédnutím k potřebě 
vyváženého zastoupení členských států
a států, které patří do eurozóny, a států 
mimo ni. Předseda může být zvolen 
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opakovaně.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Druhým místopředsedou je předseda 
evropského orgánu dohledu, který
v souladu s článkem XX nařízení (ES) č. 
.../... [EBA], č. .../... [ESMA] a č. 
…/…[EIOPA] předsedá na základě 
rotačního systému Smíšenému výboru 
evropských orgánů dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Předseda a první místopředseda ESRB 
před převzetím svého úřadu sdělí 
Evropskému parlamentu na veřejném 
slyšení, jakým způsobem hodlají 
vykonávat své povinnosti podle tohoto 
nařízení. Druhý místopředseda před 
Evropským parlamentem vystoupí ve své 
úloze předsedy jednoho z evropských 
orgánů dohledu v souladu s článkem XX 
nařízení (ES) č. .../... [EBA], č. .../... 
[ESMA] a č. …/…[EIOPA].

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Místopředseda řídí generální radu 
a/nebo řídící výbor v případě, že se 
předseda nemůže zasedání účastnit.

3. Nejvýše postavený místopředseda řídí 
generální radu a/nebo řídící výbor
v případě, že se předseda nemůže zasedání 
účastnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud funkční období členů Generální 
rady ECB, kteří byli zvoleni za předsedu 
nebo místopředsedu, skončí před 
uplynutím 5letého období nebo pokud 
předseda nebo místopředseda nemohou
z jakéhokoliv důvodu vykonávat své 
povinnosti, je zvolen nový předseda nebo 
místopředseda v souladu s odstavcem 1.

4. Pokud místopředsedové nemohou
z jakéhokoliv důvodu vykonávat své 
povinnosti, jsou zvoleni noví 
místopředsedové v souladu s odstavci 1a, 
1b a 1c.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) šest nezávislých osob, přičemž každý 
evropský orgán dohledu musí jmenovat 
dvě z nich; jmenovaní zástupci nesmí být 
členy evropských orgánů dohledu a musí 
být vybráni podle celkové způsobilosti
a loajality vůči Unii i podle různé 
průpravy v akademické oblasti či
v soukromém sektoru, zejména v malých
a středních podnicích a odborech, nebo 
jako zástupci poskytovatelů či spotřebitelů 
finančních služeb; při jejich jmenování 
musí evropské orgány dohledu oznámit, 
která z těchto osob je určena také pro 
práci v řídícím výboru; jmenovaní 
zástupci musí být potvrzeni ostatními 
členy generální rady s hlasovacím 
právem; jmenované osoby nesmí při 
plnění svých povinností vyžadovat ani 
přijímat pokyny od žádné vlády, orgánu , 
instituce ani jiného subjektu či soukromé 
osoby; musí se zdržet jakéhokoli jednání 
neslučitelného s povahou své funkce nebo 
plněním svých úkolů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členy generální rady bez hlasovacího 
práva jsou následující osoby:

2. Členy generální rady bez hlasovacího 
práva jsou zástupci na vysoké úrovni 
příslušných vnitrostátních orgánů 
dohledu, přičemž každý členský stát 
jmenuje jednoho zástupce, který se bude 
účastnit všech bodů jednání.
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a) jeden zástupce na vysoké úrovni 
příslušných vnitrostátních orgánů 
dohledu za každý členský stát;
b) předseda Hospodářského a finančního 
výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže program zasedání obsahuje 
body vztahující se k pravomoci několika 
vnitrostátních orgánů dohledu téhož 
členského státu, zúčastní se příslušný 
zástupce na vysoké úrovni pouze takových 
jednání, jejichž obsah spadá do jeho 
pravomoci. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členové generální rady ESRB a jakékoli 
jiné osoby, které pracují nebo pracovaly 
pro ESRB nebo ve spojení s ESRB (včetně 
příslušných pracovníků centrálních bank, 
poradního technického výboru, ESA
a příslušných vnitrostátních orgánů 
dohledu členských států), nesmí poskytovat 
informace, na které se vztahuje služební 
tajemství, ani po skončení svých 
povinností. 

1. Členové generální rady ESRB a jakékoli 
jiné osoby, které pracují nebo pracovaly 
pro ESRB nebo ve spojení s ESRB (včetně 
příslušných pracovníků centrálních bank, 
poradního vědeckého výboru, evropských 
orgánů dohledu a příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu členských 
států), nesmí poskytovat informace, na 
které se vztahuje služební tajemství, ani po 
skončení plnění svých povinností. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na zasedání generální rady mohou být 
případně přizváni zástupci na vysoké 
úrovni z mezinárodních institucí, které se 
zabývají dalšími souvisejícími činnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Na zasedání generální rady může být 
případně ad hoc přizván jeden zástupce 
na vysoké úrovni z Evropského 
hospodářského prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý člen generální rady s hlasovacím 
právem má jeden hlas. 

1. Generální rada usiluje o dosažení 
konsenzu. Za výjimečných okolností, kdy 
konsenzu nelze dosáhnout, má každý člen 
generální rady s hlasovacím právem jeden 
hlas. 

Kterýkoliv člen generální rady
s hlasovacím právem může kdykoliv 
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požadovat hlasování o návrhu varování 
nebo návrhu doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odchylně od odstavce 2 je pro 
zveřejněné varování nebo doporučení 
zapotřebí kvalifikované většiny dvou třetin 
hlasů.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) místopředseda ESRB; b) první místopředseda ESRB;

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Ćl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pět dalších členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB. 
Jsou voleni členy a z řad členů generální 
rady, kteří jsou rovněž členy Generální 
rady ECB, na dobu dvou let. 

c) tři další členové generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB, 
včetně místopředsedy ECB, přičemž je 
třeba dbát na nezbytnou rovnováhu mezi 
jednotlivými zeměmi a zajistit vyvážené 
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zastoupení členských států, které patří do 
eurozóny, a států mimo ni. Jsou voleni 
členy a z řad členů generální rady, kteří 
jsou rovněž členy Generální rady ECB, na 
dobu dvou let.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předseda Evropského orgánu pro 
bankovnictví;

e) předseda Evropského orgánu dohledu 
(bankovnictví);

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) předseda Evropského orgánu pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění;

f) předseda Evropského orgánu dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění);

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) předseda Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy;

g) předseda Evropského orgánu dohledu 
(cenné papíry a trhy);
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Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) předseda Hospodářského a finančního 
výboru.

h) tři ze šesti nezávislých osob uvedených
v čl. 6 odst. 1 písm. fa). 

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradní technický výbor Poradní vědecký výbor

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Složení poradního technického výboru 
je následující:

1. Složení poradního vědeckého výboru je 
následující:

Or. en
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zástupce každé národní centrální banky
a zástupce ECB;

a) devět řídícím výborem navržených 
uznávaných odborníků, u nichž je 
zaručena nezávislost a kteří musí 
zastupovat širokou škálu zkušeností
a dovedností, přičemž jejich dvouletý, 
obnovitelný mandát musí schválit 
generální rada.

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jeden zástupce příslušného 
vnitrostátního orgánu dohledu za každý 
členský stát;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány dohledu každého členského státu 
zvolí do výboru jednoho zástupce. Jestliže 
program zasedání obsahuje body 
vztahující se k pravomoci několika 
vnitrostátních orgánů dohledu téhož 
členského státu, zúčastní se příslušný 
zástupce pouze takových bodů jednání, 

vypouští se
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které spadají do jeho pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předseda poradního technického výboru 
je jmenován generální radou na základě 
návrhu předsedy generální rady. 

2. Předseda poradního vědeckého výboru 
je jmenován generální radou na základě 
návrhu předsedy generální rady. 

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Ćl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Sekretariát ESRB podporuje práci 
poradního technického výboru a vedoucí 
sekretariátu se účastní zasedání.

4. Sekretariát ESRB podporuje práci 
poradního vědeckého výboru a vedoucí 
sekretariátu se účastní zasedání. 

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Poradní vědecký výbor čerpá ze 
zkušeností národních centrálních bank
a vnitrostátních orgánů dohledu, a to 
zejména udržováním těsných vazeb
s pracovními skupinami odborníků ESCB.
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Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Poradní vědecký výbor případně vede 
otevřeným a transparentním způsobem 
včasné konzultace se zúčastněnými 
stranami, mezi něž patří např. účastníci 
trhu, spotřebitelské subjekty a akademičtí 
odborníci, přičemž dodržuje požadavek na 
zachování důvěrnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění svých úkolů si ESRB v případě 
potřeby vyžádá poradenství příslušných 
zúčastněných stran ze soukromého sektoru.

Při plnění svých úkolů si ESRB v případě 
potřeby vyžádá poradenství příslušných 
zúčastněných stran ze soukromého nebo 
veřejného sektoru, zejména, avšak nikoli 
výhradně, zúčastněných skupin v rámci 
evropských orgánů dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESRB poskytuje evropským orgánům 1. ESRB poskytuje všem evropským 
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dohledu informace o systémových rizicích, 
které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů.

orgánům dohledu informace
o systémových rizicích, které jsou 
nezbytné pro plnění jejich úkolů.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropské orgány dohledu, národní 
centrální banky a členské státy úzce 
spolupracují s ESRB a poskytují mu 
veškeré informace, které jsou nezbytné pro 
plnění jeho úkolů, v souladu s právními 
předpisy Společenství. 

2. Evropské orgány dohledu, národní 
centrální banky a všechny příslušné 
orgány v členských státech úzce 
spolupracují s ESRB v souladu s čl. 1 odst. 
1b) a poskytují mu veškeré informace, 
které jsou nezbytné pro plnění jeho úkolů,
v souladu s právními předpisy 
Společenství. Tímto opatřením není 
dotčeno nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 
2009 o evropské statistice ani nařízení 
Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 
23. listopadu 1998 o shromažďování 
statistických informací Evropskou 
centrální bankou.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. ESRB může vyžadovat informace od 
evropských orgánů dohledu v souhrnné 
nebo obecné podobě, kdy není možné 
identifikovat jednotlivé finanční instituce. 
Pokud uvedené orgány nemají požadované 
údaje k dispozici nebo je nedají k dispozici 

3. Evropské orgány dohledu poskytnou na 
žádost ESRB informace v souhrnné nebo 
obecné podobě, kdy není možné 
identifikovat jednotlivé finanční instituce. 
Pokud uvedené orgány nemají požadované 
údaje k dispozici nebo je nedají k dispozici 
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včas, pak ESRB může požadovat tyto 
údaje od vnitrostátních orgánů dohledu, 
národních centrálních bank nebo jiných
orgánů členských států.

včas, a to v každém případě do 60 dnů po 
podání žádosti, budou tyto údaje na 
základě žádosti ESRB poskytnuty 
vnitrostátními orgány dohledu, národními 
centrálními bankami nebo jinými orgány 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. ESRB může evropským orgánům
dohledu adresovat odůvodněnou žádost
o poskytnutí údajů, které nejsou
v souhrnné nebo obecné podobě.

4. Na základě odůvodněné žádosti ESRB 
poskytnou evropské orgány dohledu údaje, 
které nejsou v souhrnné nebo obecné 
podobě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nejsou-li informace poskytnuty nebo 
nastane-li mimořádná situace, může 
generální rada ESRB vyzvat Evropský 
parlament a Radu, aby patřičným 
způsobem zasáhly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Před podáním žádosti o informace
v souladu s odstavci 3 a 4 ESRB provede 
řádnou konzultaci s příslušným 
evropským orgánem dohledu, aby bylo 
zajištěno, že žádost je přiměřená.

5. ESRB může vyžadovat informace od 
podniku, který se zabývá finančním 
investováním nebo obchodní činností na 
vlastní účet, avšak na něhož se nevztahuje 
nařízení (EU) č. xx/2010 [(EBA)], 
nařízení (EU) č. xx/2009 [ESMA] ani 
nařízení (EU) č. xx/2009 [EIOPA]. ESRB 
informuje Komisi a konzultuje
s oddělením ústřední správy příslušného 
členského státu odpovědným za právní 
předpisy v oblasti dohledu nad finančními 
institucemi, aby bylo zajištěno, že žádost 
je přiměřená.

Or. en

Pozměňovací návrh 74 

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pracovníci ESRB mohou být spolu
s evropskými orgány dohledu přizváni na 
společné schůze orgánů dohledu
a finančních skupin se systémovým 
významem, zejména kolégií orgánů 
dohledu, a mohou klást dotazy a obdržet 
přímo příslušné nezprostředkované 
informace.  

Or. en



PR\803994CS.doc 39/48 PE438.496v01-00

CS

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Varování či doporučení jsou rovněž 
předávána Radě a v případě, že jsou určena 
jednomu nebo více vnitrostátním orgánům 
dohledu, evropským orgánům dohledu. 

3. Varování či doporučení jsou rovněž 
předávána Evropskému parlamentu, Radě
a v případě, že jsou určena jednomu nebo 
více vnitrostátním orgánům dohledu, 
evropským orgánům dohledu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Kterýkoliv člen generální rady může 
kdykoliv požadovat hlasování o návrhu 
varování nebo návrhu doporučení.

4. V zájmu zvýšení informovanosti
o rizicích v evropském hospodářství
a klasifikace těchto rizik podle závažnosti, 
vypracuje ERSB v úzké spolupráci
s ESFS systém barevných kódů 
odpovídajících situacím s různou úrovní 
závažnosti rizika.
Po stanovení kritérií pro tuto klasifikaci 
budou varování a doporučení
v jednotlivých případech v případě potřeby 
informovat o tom, do které kategorie dané 
riziko spadá.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Opatření v mimořádných situacích

1. V případě nepříznivého vývoje, který by 
mohl vážným způsobem ohrozit řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
nebo stabilitu celého finančního systému
v Evropské unii nebo jeho části, může 
ESRB v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b)
z vlastního podnětu nebo na základě 
žádosti evropského orgánu dohledu, 
Evropského parlamentu, Rady nebo 
Komise vydat varování, v němž upozorní 
na to, že nastala mimořádná situace.
2. Současně s vydáním varování oznámí 
ESRB tuto skutečnost také Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a příslušnému 
evropskému orgánu dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. d) určeno jednomu či více 
členským státům, jednomu či více 
evropským orgánům dohledu nebo 
jednomu či více vnitrostátním orgánům 
dohledu, adresáti informují ESRB
o opatřeních přijatých v reakci na 
doporučení nebo vysvětlí svou nečinnost. 
Rada a případně evropské orgány dohledu 
jsou informovány.

1. Pokud je doporučení uvedené v čl. 3 
odst. 2 písm. d) určeno jednomu či více 
členským státům, jednomu či více 
evropským orgánům dohledu nebo 
jednomu či více vnitrostátním orgánům 
dohledu, adresáti informují ESRB
o opatřeních přijatých v reakci na 
doporučení nebo vysvětlí svou nečinnost. 
Evropský parlament, Rada a případně 
evropské orgány dohledu jsou 
informovány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo a že adresáti 
řádně nevysvětlili svou nečinnost, ESRB 
informuje Radu a případně příslušné 
evropské orgány dohledu.

2. Jestliže ESRB rozhodne, že jeho 
doporučení nebylo dodrženo a že adresáti 
řádně nevysvětlili svou nečinnost, 
informuje Evropský parlament, Radu
a případně příslušné evropské orgány 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud bylo doporučení zveřejněno, ale 
nebylo dodrženo a adresáti doporučení 
řádně nevysvětlili svou nečinnost, může 
Evropský parlament po konzultaci
s ESRB a Radou tyto adresáty vyzvat, aby 
zodpověděli dotazy příslušného výboru 
Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Generální rada ESRB v každém 1. V souladu s čl. 10 odst. 3a generální
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jednotlivém případě rozhodne, zda by 
varování nebo doporučení měla být 
zveřejněna. Odchylně od čl. 10 odst. 2 se 
vyžaduje kvalifikovaná většina dvou třetin 
hlasů pro zveřejnění varování nebo 
doporučení.

rada ESRB v každém jednotlivém případě 
rozhodne, zda by varování nebo 
doporučení měla být zveřejněna. Odchylně 
od čl. 10 odst. 2 se vyžaduje kvalifikovaná 
většina dvou třetin hlasů pro zveřejnění 
varování nebo doporučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se generální rada rozhodne 
varování nebo doporučení nezveřejnit, 
adresát a případně Rada a evropské orgány 
dohledu přijmou veškerá nezbytná opatření
k ochraně důvěrné povahy varování nebo 
doporučení. Předseda Rady může 
rozhodnout, že se doporučení nebo 
varování nesděluje ostatním členům Rady.

3. Jestliže se generální rada rozhodne 
varování nebo doporučení nezveřejnit, 
adresát a případně Evropský parlament,
Rada a evropské orgány dohledu přijmou 
veškerá nezbytná opatření k ochraně 
důvěrné povahy varování nebo doporučení. 
Předseda Rady může rozhodnout, že se 
doporučení nebo varování nesděluje 
ostatním členům Rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 19 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti podávat zprávy Veřejná odpovědnost a povinnosti podávat 
zprávy

Or. en
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Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ESRB nejméně jednou ročně podává 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

1. ESRB nejméně dvakrát ročně podává 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Ćl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zprávy uvedené v tomto článku se 
zpřístupňují veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě výzvy Rady nebo Komise 
ESRB také přezkoumá konkrétní otázky.

2. Na základě výzvy Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise ESRB 
také přezkoumá konkrétní otázky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 87

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Předseda ESRB a další členové 
řídícího výboru se mohou na žádost EP 
účastnit slyšení v příslušném výboru 
Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě zprávy předložené Komisí 
prozkoumá Rada toto nařízení tři roky 
poté, co vstoupí v platnost, a po obdržení 
stanoviska ECB rozhodne, zda poslání
a organizace ESRB vyžadují přezkum.

Na základě zprávy předložené Komisí 
prozkoumá Evropský parlament a Rada 
toto nařízení tři roky poté, co vstoupí
v platnost, a po obdržení stanoviska ECB 
rozhodne, zda poslání a organizace ESRB 
vyžadují přezkum.

Tato zpráva by měla zejména posoudit, 
zda:
– je třeba zjednodušit a posílit organizační  
strukturu ESFS s cílem zvýšit provázanost 
mezi makro- a mikroúrovněmi a mezi 
jednotlivými evropskými orgány dohledu;
– je třeba posílit regulační pravomoci 
evropských orgánů dohledu;
– vývoj ESFS odpovídá globálnímu vývoji;
– se rámec ESFS vyznačuje dostatečnou 
rozmanitostí a kvalitou;

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Od roku 2000 Evropský parlament několikrát vyzval Komisi, aby předložila ambiciózní 
návrhy, jejichž cílem bude zajištění stability finančních trhů v EU a využití přínosů 
vyplývajících ze zavedení eura1. 

Hluboká finanční, hospodářská a sociální krize, která se přehnala EU, jednoznačně dokládá 
nedostatky stávajících systémů. Opravdu není rozsah této krize (nejhorší, jakou svět zažil od 
roku 1929) dostatečným důvodem k tomu, abychom konečně v EU zavedli účinný finanční 
dohled?

Evropský parlament si je vědom svých povinností. Evropští občané očekávají, že budou 
přijata přísná opatření − nezaměstnanost se dramaticky zvýšila, rostoucí počet podniků, 
zejména malých a středních, zaniká, veřejné rozpočty a dluhy narostly způsobem, který 
vzbuzuje obavy, a záchrana jistých bank bude mít tíživý dopad na daňové poplatníky. 
Nesmíme selhat, neboť většina členských států by neměla prostředky na to, aby čelila další 
krizi stejného rozsahu. I když není možné krizím zamezit úplně, musíme se snažit jim 
předcházet a omezit jejich negativní dopady. 

Ve zprávě, která byla zveřejněna dne 25. nora 2009, požadovala skupina pověřená Komisí, 
jejímž předsedou byl Jacques de Larosière, aby byl vytvořen nový orgán odpovědný za 
makroekonomický dohled, který by působil pod záštitou Evropské centrální banky (ECB),
a tři mikroekonomické orgány dohledu se závaznými pravomocemi. Komise a Evropská rada 
podpořily obecné směry vytýčené v této zprávě. 

Z tohoto důvodu předložily Evropský parlament a Rada návrh nařízení
o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem a o zřízení Evropského výboru pro 
systémová rizika (ESRB), který se nyní předkládá Evropskému parlamentu k posouzení. Sbor 
rovněž přijal další tři texty, jimiž se zřizují tři orgány jednotlivě odpovědné za dohled nad 
bankami, pojišťovnami a trhy. Zpravodajové zabývající se tímto „balíčkem“ úzce 
spolupracovali s cílem dosáhnout jeho soudržnosti.

Cíle

Vytvoření účinného systému dohledu, aniž by se ohrozilo financování ekonomiky

Prvním z cílů těchto právních předpisů je vytvořit podmínky, které umožní stabilní 
financování ekonomiky, zajistí udržitelný růst a pracovní místa. V nadcházejících letech si 
konverze našich ekonomik směrem k růstu, který ve větší míře bere ohled na klima, vyžádá 
stále inovativnější úsilí a za tímto účelem také mobilizaci významného objemu kapitálu.
V oblasti financování reálné ekonomiky přispívá finanční odvětví k vytváření bohatství. Na 

                                               
1

 Viz. zpráva , kterou vypracoval pan García-Margallo y Marfil ve věci sdělení Komise o provádění rámce pro finanční trhy. 
Rovněž další zprávy: viz zpráva pana Van den Burga, zpráva pánů Van den Burga & Daianu a zpráva pana Gauzèse o 
ratingových agenturách a pana Skinnera (Solventnost II).
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činnost tohoto odvětví je třeba dohlížet a ne ji klást překážky. 

Zabezpečení jednotného trhu

Druhým cílem je zabezpečit soudržnost Evropského jednotného trhu. Buď EU teď pomocí 
prostředků, jež má k dispozici, zajistí na evropské úrovni kvalitní finanční dohled do 
budoucna, anebo dojde k roztříštění jednotného trhu. To by vrátilo situaci zpět o několik 
desetiletí, která byla naplněna prací na zrušení hranic a odstranění bariér pro obchod, a také 
by to bylo v rozporu se skutečností, že hospodářská integrace Evropy velkou měrou přispěla
k vytváření pracovních míst a podporovala růst.

Vzhledem ke skutečnosti, že si předseda Barroso, který svěřil tento úkol Mario Montimu, 
přeje znovu stanovit jako strategický cíl Komise jednotný trh (stejně jako navržený komisař 
Michel Barnier), by roztříštění trhu s finančními službami bylo v přímém rozporu s tímto 
cílem. Zpravodaj se stejně jako de Larosièrova zpráva k tomuto způsobu uvažování, které 
jednoznačně upřednostňuje dlouhodobý obecný zájem Evropy před nejnižším společným 
jmenovatelem členských států, hlásí.

Umožnit, aby si EU zachovala svůj statut

EU se musí plně ujmout svých globálních povinností. Skupina G-20, MMF a Rada pro 
finanční stabilitu zdůraznily nutnost bojovat proti systémovým rizikům a zlepšit kvalitu 
dohledu nad těmi subjekty, jejichž přeshraniční činnost jimž umožňuje obcházet vnitrostátní 
orgány dohledu. Pokud nechceme jen trpně nést důsledky rozhodnutí, které přijmou třetí 
strany, pokud chceme bránit euro a ostatní evropské měny, je nutné, aby si EU zachovala svůj 
statut v prostředí, kde se přijímají rozhodnutí, a to tím, že znovu potvrdí svůj závazek vůči 
vícestranným postupům. Díky zřízení ESRB a třech orgánů, jimž budou svěřeny závazné 
pravomoci, bude moci EU lépe prosazovat své hodnoty a chránit své zájmy. Tento úkol 
představuje strategickou výzvu.

Zajisti soudržnost rozhodnutí

Zřízení ESRB představuje zásadní inovaci; až doposud nikdo na evropské úrovni neprováděl 
makroekonomickou analýzu, jejímž cílem by bylo vyhodnotit systémová rizika. Těsnější 
spolupráce mezi ESRB a subjekty, které disponují příslušnými informacemi (vnitrostátní 
orgány dohledu a evropské orgány odpovědné za jednotlivá odvětví), je prioritou, má-li 
vzniknout soudržný „makro-mikro“ dohled, a rovněž i mezi jednotlivými odvětvími. 

Možnosti zvolené v rámci této zprávy

Již samotná zpráva de Larosièrovy skupiny představuje kompromis. Je proto naprosto nutné, 
aby se z této zprávy pod záminkou zlepšování situace dále neslevovalo a aby se nezapomínalo 
na naléhavost, s jakou její autoři k věci přistupovali. Od předložení zprávy však uplynul už 
jeden rok. Zaznělo mnoho návrhů, zejména z úst samotného Baracka Obamy nebo v rámci 
Světového ekonomického fóra v Davosu.

Zpravodajka problematiku nesčetněkrát konzultovala. Výsledný „balíček“ zohledňuje vývoj 
celosvětové debaty, který zejména v bankovním sektoru směřuje k přísnějšímu dohledu. 
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Jednoznačně určený předseda, orgány otevřenější společnosti

ESRB pracuje v rámci Evropské centrální banky. K významnému zapojení jsou vyzýváni 
zástupci centrálních bank z celé EU, neboť jsou poskytovateli financí, na něž se lze obrátit, 
když vše ostatní selhalo. ESRB nemá žádné závazné pravomoci; to by se však konečně mělo 
zřejmě změnit. V této fázi je nutné alespoň jednoznačně rozhodnout o předsedovi ESRB
a tento orgán pak respektovat. Proto v souladu s de Larosièrovou zprávou navrhujeme svěřit 
úřad předsedy ESRB prezidentu ECB z úřední moci.
Varianta, kterou navrhuje Komise, se zdá být nepřijatelná, protože s sebou nese riziko, že by 
do čela ESRB mohl být zvolen guvernér jedné z národních centrálních bank. Předseda ESRB 
musí jednat zcela nezávisle a v obecném evropském zájmu.

Je nezbytné: 

1) zvýšit odpovědnost ESRB vůči Parlamentu (poskytování varování a doporučení Radě
a Parlamentu se zárukou zachování důvěrnosti; možnost Parlamentu vyslechnout orgán, který 
navzdory zveřejněné žádosti ESRB odmítá spolupracovat; větší četnost slyšení a zpráv).

2) rozšířit možnosti, pokud jde o složení určitých orgánů. Analýza založená na rozdílnějším 
spektru názorů by byla větším přínosem pro prevenci rizik. Zpravodajka proto navrhuje přidat 
ke členům generální rady a řídícího výboru ESRB určitý počet lidí s hlasovacím právem, kteří 
splňují všechny záruky nezávislosti a získali různé zkušenosti v soukromém sektoru (zejména 
malé a střední podniky, poskytovatelé nebo spotřebitelé finančních služeb, odbory) nebo
v akademické oblasti. Byla také vytvořena pozice druhého místopředsedy ESRB, která bude 
svěřena předsedovi jednoho ze tří orgánů na základě rotačního systému. 

Diskuse, kterou povedou centrální banky a orgány dohledu se „reálnou ekonomikou“, posílí 
legitimitu ESRB. V důsledku krize se veřejnost dívá na orgány dohledu a centrální banky
s krajní nedůvěrou. Jedním z hlavních úkolů je tedy získat zpět důvěru občanů. A to nebude 
lehké.

Jeden „systém“ dohledu na jednom místě

De Larosièrova zpráva vytvořila „Evropský systém finančního dohledu“ (ESFS) koncipovaný 
jako decentralizovaná síť, která seskupuje vnitrostátní orgány dohledu, tři nové evropské 
orgány dohledu a kolégia orgánů dohledu pro velké přeshraniční finanční instituce. Vzhledem
k úspěchu Evropského systému centrálních bank či Evropské sítě pro hospodářskou soutěž 
zpravodajka navrhuje začlenit ESRB do ESFS. Toto opatření je nutné k zajištění vnitřní 
jednoty i vnější soudržnosti finančního dohledu.

Je třeba výslovně stanovit povinnost loajality mezi jednotlivými členy této sítě, aby se 
zajistila úplná výměna informací. 

Zpravodajka navrhuje, aby byly v zájmu vytvoření jednotných postupů v oblasti dohledu 
všechny evropské orgány dohledu (ESRB a tři evropské orgány dohledu) umístěny v jednom 
místě, a to ve Frankfurtu. Budou-li se tyto orgány nacházet v jednom místě, umožní to 
pořádání každodenních schůzí, jejichž organizace nebude náročná, zjednoduší se systém 
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náboru zaměstnanců a v případě krize to umožní rychlejší reakci. Přednost před veškerými 
dalšími hledisky musí mít efektivita EU a budoucnost musí zůstat otevřená. Skutečnost, že 
Lamfalussyho výbory jsou rozmístěny v několika hlavních městech, nesmí bránit úvahám
o těsnější evropské struktuře, kterou EU potřebuje. De Larosièrova zpráva navrhuje aby se za 
tři roky v případě, že „nebudeme směřovat k systému, který by byl založen pouze na dvou 
orgánech“, posoudila možnost jednoho orgánu odpovědného za otázky obezřetnostního 
dohledu (banky a pojišťovny) a druhého orgánu odpovědného za „vykonávání činnosti
v oblasti obchodu a trhu“. Zpravodajka by uvítala, kdyby se posouzení ubíralo tímto směrem. 
Do té doby bude ESRB aktivním účastníkem Smíšeného výboru evropských orgánů dohledu.

Očekávání celkové špičkové odbornosti

ESRB má k dispozici poradní vědecký výbor, který je tvořen renomovanými odborníky 
najímanými na základě výjimečné odbornosti. Tímto se však samozřejmě nevylučuje úzká 
spolupráce mezi ESRB na jedné straně a centrálními bankami a orgány dohledu na straně 
druhé. Podstatná část účinnosti evropského finančního dohledu závisí na kvalitě pracovníků 
jmenovaných do orgánů dohledu a ESRB, zejména sekretariátu.

Varování, doporučení, mimořádné situace

Parlament dostává varování a doporučení, která mohou mít i podobu vyhlášení mimořádné 
situace. Systém barevných kódů napomáhá zajistit přesnost poskytovaných informací. 

***

Tyto návrhy jsou pouze prvním krokem k integrovanému evropskému dohledu, který zůstává
naším cílem. 


