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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, 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 směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES
a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace
a o dohled nad politikami odměňování
(KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0362),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0096/2009),

– 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 53 Smlouvy o fungování EU,

– s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 12. listopadu 20091,

– 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 Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro právní 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 postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 291, 1.12.2009, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nadměrné a neobezřetné riskování
v bankovním odvětví vedlo k selhání 
jednotlivých finančních institucí a 
k systémovým problémům v členských 
státech i po celém světě. Jakkoli jsou 
příčiny takového riskování četné a složité, 
orgány dohledu a regulační orgány včetně 
skupiny G20 a Evropského výboru orgánů 
bankovního dohledu se shodují na tom, že
k němu přispěly i nevhodné struktury 
odměňování v některých finančních 
institucích. Politiky odměňování, které 
podněcují k riskování překračujícímu 
obecnou úroveň rizika tolerovaného danou 
institucí, mohou narušit řádné a účinné 
řízení rizik a zhoršit nadměrně rizikové 
chování. 

(1) Nadměrné a neobezřetné riskování
v bankovním odvětví vedlo k selhání 
jednotlivých finančních institucí a 
k systémovým problémům v členských 
státech i po celém světě. Jakkoli jsou 
příčiny takového riskování četné a složité, 
orgány dohledu a regulační orgány včetně 
skupiny G20 a Evropského výboru orgánů 
bankovního dohledu se shodují na tom, že
k němu přispěly i nevhodné struktury 
odměňování v některých finančních 
institucích. Politiky odměňování, které 
podněcují k riskování překračujícímu 
obecnou úroveň rizika tolerovaného danou 
institucí, mohou narušit řádné a účinné 
řízení rizik a zhoršit nadměrně rizikové 
chování. Obzvláště důležité jsou proto 
mezinárodně dohodnuté a stvrzené zásady 
pro řádné postupy odměňování 
vypracované Radou pro finanční stabilitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 
nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Proto je 
vhodné upřesnit hlavní zásady řádného 
odměňování, aby bylo zajištěno, že 

(4) Protože nadměrné a neobezřetné 
riskování může narušit finanční zdraví 
finančních institucí a destabilizovat 
bankovní systém, je důležité, aby byla 
nová povinnost týkající se politik a postupů 
odměňování prováděna jednotně. Proto je 
vhodné upřesnit zásady řádného 
odměňování, aby bylo zajištěno, že 
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struktura odměňování nebude jednotlivce 
povzbuzovat k nadměrnému riskování
a bude v souladu s ochotou dané instituce 
podstupovat rizika, s jejími hodnotami
a dlouhodobými zájmy. Aby bylo 
zajištěno, že návrh politik odměňování 
bude začleněn do řízení rizik dané finanční 
instituce, měl by řídicí orgán (orgán
s dohlížecí funkcí) každé úvěrové instituce 
či investičního podniku stanovit obecné 
zásady, které budou uplatňovány, a politiky 
by měly být podrobovány nezávislé interní 
kontrole alespoň jednou ročně.

struktura odměňování nebude jednotlivce 
povzbuzovat k nadměrnému riskování 
nebo morálnímu hazardu a bude
v souladu s ochotou dané instituce 
podstupovat rizika, s jejími hodnotami
a dlouhodobými zájmy. Aby bylo 
zajištěno, že návrh politik odměňování 
bude začleněn do řízení rizik dané finanční 
instituce, měl by řídicí orgán (orgán
s dohlížecí funkcí) každé úvěrové instituce 
či investičního podniku stanovit obecné 
zásady, které budou uplatňovány, a politiky 
by měly být podrobovány nezávislé interní 
kontrole alespoň jednou ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Tato směrnice stanoví minimální 
hlavní zásady politiky odměňování. Tyto 
zásady by měly být uplatňovány 
způsobem, který odpovídá povaze, 
rozsahu, složitosti a rizikovosti 
vykonávaných činností a velikosti
a vnitřní struktuře dotčené úvěrové 
instituce či investiční firmy. Tato 
směrnice by neměla bránit členským 
státům v přijetí přísnějších nebo 
dodatečných požadavků nebo v přijetí 
přísnějších vnitrostátních opatření
v rámci finanční podpory určené 
konkrétním bankám. 

Or. en

Odůvodnění

Komise ve svém návrhu zohledňuje omezení, kterým jsou vystaveny menší firmy, a opatření 
související s odměňováním zkoumá z hlediska přiměřenosti. Tento postup je však třeba 
přezkoumat a zajistit, aby nevedl k vytvoření nerovných podmínek, které by mohly být zneužity
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k regulační arbitráži. Je důležité, aby tento předpis nebránil členským státům zavádět
v oblasti politiky odměňování vlastní pravidla, a proto by mělo být jednoznačně stanoveno, že 
mohou postupovat nad rámec těchto minimálních požadavků.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Komise by do prosince 2012 měla 
přezkoumat zásady, jimiž se řídí politika 
odměňování, a zaměřit se především 
na odstranění případných mezer
a na účinnost, provádění a prosazování 
těchto zásad, přičemž zohlední 
mezinárodní vývoj.     

Or. en

Odůvodnění

Diskuse o vhodných politikách odměňování se rychle rozvíjí, a proto by bylo vhodné stanovit, 
aby zásady, jimiž se řídí, byly brzy přezkoumány, což umožní jejich včasnou úpravu. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby bylo zajištěno rychlé a účinné 
prosazování, měly by mít příslušné orgány 
též pravomoc ukládat finanční či jiná než 
finanční opatření nebo sankce za porušení 
povinnosti podle směrnice 2006/48/ES, 
včetně povinnosti mít politiky odměňování, 
které jsou v souladu s řádným a účinným 
řízením rizik. Tato opatření a sankce by 
měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(8) Aby bylo zajištěno rychlé a účinné 
prosazování, měly by mít příslušné orgány 
též pravomoc ukládat finanční či jiná než 
finanční opatření nebo sankce za porušení 
povinnosti podle směrnice 2006/48/ES, 
včetně povinnosti mít politiky odměňování, 
které jsou v souladu s řádným a účinným 
řízením rizik. Tato opatření a sankce by 
měly být účinné, přiměřené a odrazující.
V zájmu zajištění souladu a rovných 
podmínek by Komise měla podrobit 
provádění tohoto ustanovení přezkumu
a zaměřit se na to, zda jsou tato opatření
a sankce v celé Unii v souladu, a 
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v případě potřeby předložit návrhy 
na změny.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování výrazně různorodých sankcí by mohlo vytvořit nerovné podmínky a vést
k regulační arbitráži. Komise by proto měla mít povinnost opatření a sankce, které přijmou 
členské státy, podrobit přezkumu. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Aby se zlepšila transparentnost
v souvislosti s postupy odměňování 
úvěrových institucí a investičních firem, 
měly by příslušné orgány členských států 
shromažďovat informace o odměňování, 
aby mohly tyto instituce srovnat podle 
kategorií kvantitativních informací, které 
jsou dotčené instituce povinny podle této 
směrnice zveřejnit. Příslušné orgány by 
měly tyto informace poskytnout 
Evropskému orgánu pro bankovnictví 
(EBA), a umožnit mu tak provést podobné 
srovnání na úrovni Unie.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možno vzorcům a trendům politik odměňování plně porozumět, měly by orgány 
dohledu jednotlivých členských států získané informace o politikách odměňování a platbách 
použít pro srovnání institucí na vnitrostátní úrovni a tyto informace poskytnout Evropskému 
orgánu pro bankovnictví, který provede celoevropské srovnání.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na podporu sbližování dohledu při 
hodnocení politik a postupů odměňování 
měl by Evropský výbor orgánů 
bankovního dohledu zajistit, aby 
existovaly pokyny pro řádné politiky
odměňování v bankovním odvětví. Při 
vypracování takových pokynů by měl být 
nápomocen i Evropský výbor regulátorů 
trhů s cennými papíry, pokud se pokyny 
týkají i politik odměňování osob, které se 
účastní poskytování investičních služeb
a provádění investiční činnosti úvěrových 
institucí a investičních podniků ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů.

(10) Na podporu sbližování dohledu při 
hodnocení politik a postupů odměňování 
měl by Evropský orgán pro bankovnictví
vytvořit technické normy usnadňující 
shromažďování informací a jednotné 
uplatňování zásad odměňování
v bankovním odvětví. Komise by měla mít
v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci, 
jejichž prostřednictvím vytvoří tyto normy. 
Při vypracování takových technických 
norem by měl být nápomocen i Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy, pokud se 
pokyny týkají i politik odměňování osob, 
které se účastní poskytování investičních 
služeb a provádění investiční činnosti 
úvěrových institucí a investičních podniků 
ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 
21. dubna 2004 o trzích finančních 
nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Protože špatně navržené politiky 
odměňování a systémy pobídek mohou na 
nepřijatelnou míru zvýšit rizika, kterým 
jsou úvěrové instituce a investiční podniky 
vystaveny, je vhodné, aby příslušné orgány 
ukládaly příslušným subjektům kvalitativní 
či kvantitativní opatření, jejichž cílem je 

(11) Protože špatně navržené politiky 
odměňování a systémy pobídek mohou na 
nepřijatelnou míru zvýšit rizika, kterým 
jsou úvěrové instituce a investiční podniky 
vystaveny, měla by se urychleně přijmout 
nápravná a případně i vhodná korigující 
opatření. Je tudíž vhodné, aby příslušné 
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řešit problémy zjištěné ve věci politik 
odměňování v rámci postupu dohledu 
podle pilíře 2. Ke kvalitativním opatřením, 
která mají příslušné orgány k dispozici, 
patří požadavek, aby úvěrové instituce 
nebo investiční podniky snížily riziko 
spojené s jejich činnostmi, produkty či 
systémy, včetně struktur odměňování, 
nejsou-li v souladu s účinným řízením 
rizik. Ke kvantitativním opatřením patří 
požadavek na držení dodatkového kapitálu.

orgány měly pravomoc ukládat příslušným 
subjektům kvalitativní či kvantitativní 
opatření, jejichž cílem je řešit problémy 
zjištěné ve věci politik odměňování
v rámci postupu dohledu podle pilíře 2. Ke 
kvalitativním opatřením, která mají 
příslušné orgány k dispozici, patří 
požadavek, aby úvěrové instituce nebo 
investiční podniky snížily riziko spojené
s jejich činnostmi, produkty či systémy, 
včetně struktur odměňování, nejsou-li
v souladu s účinným řízením rizik. Ke 
kvantitativním opatřením patří požadavek 
na držení dodatkového kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby pro trh zajistily přiměřenou 
transparentnost svých struktur odměňování
a souvisejícího rizika, měly by úvěrové 
instituce a investiční podniky zveřejňovat 
údaje o svých politikách a postupech 
odměňování pro ty pracovníky, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad na 
rizikový profil dané instituce. Touto 
povinností by však neměla být dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.

(12) Pro řádné politiky odměňování mají 
zásadní význam vhodné struktury řízení, 
transparentnost a zveřejňování údajů.
Aby pro trh zajistily přiměřenou 
transparentnost svých struktur odměňování
a souvisejícího rizika, měly by úvěrové 
instituce a investiční podniky zveřejňovat 
údaje o svých politikách a postupech 
odměňování pro ty pracovníky, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad na 
rizikový profil dané instituce. Touto 
povinností by však neměla být dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S cílem prosazovat sbližování postupů 
orgánů dohledu ve věci dohledu nad 
postupy náležité péče u vysoce složitých 
resekuritizací by měl Evropský výbor 
orgánů bankovního dohledu stanovit 
pokyny, které by měly obsahovat definici
či kritéria pro druhy resekuritizací, jež by
k tomuto účelu měly být považovány za 
„vysoce složité“. Tato definice či tato 
kritéria by měly být přizpůsobovány vývoji 
tržních postupů.

(16) S cílem prosazovat sbližování postupů 
orgánů dohledu ve věci dohledu nad 
postupy náležité péče u vysoce složitých 
resekuritizací by měla Komise mít
v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci, 
jejichž prostřednictvím definuje či vytvoří
kritéria pro druhy resekuritizací, jež by
k tomuto účelu měly být považovány za 
„vysoce složité“, a tuto definici či tato 
kritéria přizpůsobuje vývoji tržních 
postupů.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že banky nedostatečně uplatňovaly postup náležité péče, vedla k tomu, že byly 
vystaveny vážným rizikům, jejichž podstata nebyla dobře pochopena. Nedostatečná náležitá 
péče tedy hrála při vzniku krize klíčovou úlohu. Požadavek, aby instituce prokazovaly orgánu 
dohledu, že řádně dodržují postup náležité péče, je proto naprosto opodstatněný. Tyto 
resekuritizace je však třeba jednoznačně a přesně definovat, aby byla zajištěna právní jistota
a aby orgány dohledu nebyly nepřiměřeně přetěžovány v důsledku širokého uplatňování 
tohoto ustanovení. Tato definice by proto měla podléhat schválení v souladu s postupem 
přijímání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Tato směrnice stanoví omezené 
výjimky pro některé činnosti obchodování
s korelací, kdy bankám může jejich orgán 
dohledu povolit vypočítat celkový 
kapitálový požadavek, za předpokladu, že 
budou plně dodrženy minimální 
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požadavky. V takových případech by bylo 
vhodné stanovit pevné minimum 
kapitálového požadavku. S ohledem 
na skutečnost, že Basilejský výbor
pro bankovní dohled provádí studii 
dopadu o kapitálových požadavcích 
pro sekuritizační pozice v obchodním 
portfoliu, včetně sekuritizačních pozic, 
které by byly výsledkem specifického 
zacházení s obchodováním s korelací, 
měla by Komise Evropský parlament
a Radu informovat o všech opatřeních 
odsouhlasených na mezinárodní úrovni, 
která se týkají metodiky a minimálních 
úrovní, a Komise by měla mít v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci za účelem 
stanovení těchto minimálních požadavků.  

Or. en

Odůvodnění

Po zveřejnění návrhu Komise se Basilejský výbor rozhodl vyloučit obchodování s korelací
z plného uplatňování nových ustanovení. Tento výbor provádí studii dopadu, která umožní 
určit, zda je třeba pro obchodování s korelací stanovit minimální požadavky. Zavedení 
takových požadavků by mělo podléhat schválení Parlamentu a Rady prostřednictvím aktu
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26b) Opatření této směrnice jsou kroky
v procesu reformy, který je reakcí 
na finanční krizi. V souladu se závěry,
k nimž dospěla skupina G20, Rada pro 
finanční stabilitu a Basilejský výbor pro 
bankovní dohled, je možné, že bude třeba 
provést další reformy, včetně vytvoření 
proticyklických rezerv, modelu 
„dynamického oprávkování“, metody 
výpočtu kapitálových požadavků podle 
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směrnice 2006/49/ES a doplňkových 
opatření pro povinnosti úvěrových 
institucí stanovených podle rizik s cílem 
omezit vytváření pákového efektu
v bankovním systému. Aby mohla být 
zajištěna demokratická kontrola 
reformního procesu, musí být do něj včas
a účinně zapojen Evropský parlament
a Rada.  

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení druhé směrnice o kapitálových požadavcích (směrnice 2009/111/ES) stanoví, aby 
Komise o těchto širších otázkách reformy informovala Parlament. Je třeba zajistit, aby 
Komise na půdě Basilejského výboru, kde bude vystupovat jménem EU, jednala na základě 
řádného demokratického mandátu, který musí získat před zahájením jednání o těchto 
základních otázkách. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26c) Podle článku 152 směrnice 
2006/48/ES musí mít určité úvěrové 
instituce během tří dvanáctiměsíčních 
období mezi 31. prosincem 2006
a 31. prosincem 2009 k dispozici kapitál, 
který se přinejmenším rovná určitým 
stanoveným minimálním částkám. 
Vzhledem k současné situaci v bankovním 
odvětví a prodloužení přechodných 
ustanovení týkajících se minimálního 
kapitálu přijatých Basilejským výborem 
pro bankovní dohled je vhodné tento 
požadavek na omezenou dobu, a to 
do 31. prosince 2011, prodloužit.

Or. en

Odůvodnění

Po zveřejnění návrhu Komise se Basilejský výbor rozhodl využívat i nadále minimální úrovně 
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podle požadavků Basilej I, zatímco se diskutuje o dalších reformách. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26d) Aby úvěrové instituce nebyly během 
přechodného období kvůli 
neodůvodněným a nepřiměřeným 
nákladům na provádění odrazovány 
od přechodu k přístupu založenému 
na interním ratingu (IRB) nebo 
pokročilému přístupu k měření (AMA) 
určeným pro výpočet kapitálových 
požadavků, může být úvěrovým institucím, 
které přechod k systémům IRB či AMA 
uskuteční po 31. prosinci 2009, a které 
tudíž do té doby své kapitálové požadavky 
vypočítávaly podle méně sofistikovaných 
přístupů, umožněno používat méně 
sofistikované přístupy jako základ pro 
výpočet přechodné minimální úrovně, 
pokud k tomu orgán dohledu udělí 
souhlas. Příslušné orgány by měly své 
trhy pozorně sledovat, zajišťovat rovné 
podmínky na všech svých trzích a 
v tržních segmentech a bránit narušování 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení navazující na pokračování minimálních požadavků Basilej I.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26e) V souladu s bodem 34 
interinstitucionální dohody o zlepšení 
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tvorby právních předpisů1 by členské státy 
měly jak pro sebe, tak i v zájmu Unie 
sestavit vlastní tabulky, z nichž bude 
co nejvíce patrné srovnání mezi touto 
směrnicí a prováděcími opatřeními,
a zveřejnit je.
_____
1 Úř. věst. C 321, 31. 12. 2003, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Standardní ustanovení týkající se srovnávacích tabulek. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„2a. Příslušné orgány domovských 
členských států shromažďují informace, 
které jim umožní srovnávat instituce
v souladu s kritérii pro zveřejňování údajů 
stanovenými v bodě 15 písm. ea) části 2 
přílohy XII. Příslušný orgán poskytne tyto 
informace Evropskému orgánu pro 
bankovnictví (EBA).“

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možno vzorcům a trendům politik odměňování plně porozumět, měly by orgány 
dohledu jednotlivých členských států získané informace o politikách odměňování a platbách 
použít pro srovnání institucí na vnitrostátní úrovni a tyto informace poskytnout Evropskému 
orgánu pro bankovnictví, který provede celoevropské srovnání.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský výbor orgánů bankovního 
dohledu zajišťuje, aby existovaly pokyny 
pro řádné politiky odměňování, které 
splňují zásady stanovené v bodě 22 přílohy 
V. Evropský výbor regulátorů trhů
s cennými papíry úzce spolupracuje
s Evropským výborem orgánů bankovního 
dohledu při zajišťování pokynů pro 
politiky odměňování pro kategorie 
pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování 
investičních služeb a činností ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů.“

3. EBA může vypracovat technické normy, 
které usnadní provádění odstavce 2a 
tohoto článku a zásad pro politiku 
odměňování uvedených v bodech 22 a 22a
přílohy V a zajistí jednotnost informací 
shromažďovaných podle tohoto odstavce. 
Komise tyto technické normy přijme 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 151, 151a
a 151b. Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy úzce spolupracuje s EBA při 
vytváření těchto technických norem pro 
politiky odměňování pro kategorie 
pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování 
investičních služeb a činností ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů.“

Or. en

Odůvodnění

EBA se může v závislosti na svých zkušenostech se shromažďováním informací
a uplatňováním příslušných zásad v členských státech rozhodnout, že v zájmu zajištění 
nezbytné soudržnosti a jednotnosti vytvoří technické normy. Tyto technické normy musí 
podléhat schválení Evropského parlamentu a Rady prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EBA provede a zveřejní srovnání politik 
odměňování na úrovni Unie na základě 
informací, které mu poskytly příslušné 
orgány podle odstavce 2a tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek srovnání, tak jako u předchozího pozměňovacího návrhu. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 122 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije na pozice
v nových resekuritizacích vydaných po 
31. prosinci 2010. Na pozice ve stávajících 
resekuritizacích se odstavec 1 použije od 
31. prosince 2014 v případech, kdy budou 
po tomto datu doplněny či nahrazeny nové 
podkladové expozice.

2. Odstavec 1 se použije až poté, co bude
v souladu s čl. 150 odst. 2 písm. ea) přijata 
definice vysoce složitých resekuritizací.
S výhradou přijetí takové definice se 
odstavec 1 použije na pozice v nových 
resekuritizacích vydaných po 31. prosinci 
2010. Na pozice ve stávajících 
resekuritizacích a s výhradou přijetí 
definice se odstavec 1 použije od 
31. prosince 2014 v případech, kdy budou 
po tomto datu doplněny či nahrazeny nové 
podkladové expozice.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že banky nedostatečně uplatňovaly postup náležité péče, vedla k tomu, že byly 
vystaveny vážným rizikům, jejichž podstata nebyla dobře pochopena. Nedostatečná náležitá 
péče tedy hrála při vzniku krize klíčovou úlohu. Požadavek, aby instituce prokazovaly orgánu 
dohledu, že řádně dodržují postup náležité péče, je proto naprosto opodstatněný. Tyto 
resekuritizace je však třeba jednoznačně a přesně definovat, aby byla zajištěna právní jistota
a aby orgány dohledu nebyly nepřiměřeně přetěžovány v důsledku širokého uplatňování 
tohoto ustanovení. Tato definice by proto měla podléhat schválení v souladu s postupem 
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přijímání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 a (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Hlava VI – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) Název hlavy VI se nahrazuje tímto:
„AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI
A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ“

Or. en

Odůvodnění

Sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 b (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 150 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b) V čl. 150 odst. 1 se úvodní část 
nahrazuje tímto:
„1. Aniž je, co se týče kapitálu, dotčen 
návrh, který má Komise předložit podle 
článku 62, přijímají se technické úpravy 
[...] v následujících oblastech 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci postupem podle článků 151, 
151a a 151b:“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 c (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 150 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10c) V čl. 150 odst. 2 prvním pododstavci 
se úvodní část nahrazuje tímto:
„Komise může přijmout následující [...] 
opatření:“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 d (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 150 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10d) V čl. 150 odst. 2 prvním pododstavci 
se doplňuje nové písmeno, které zní:
„fa) definice druhů resekuritizací, které 
by měly být považovány za „vysoce 
složité“ ve smyslu článku 122b této 
směrnice, a kritéria pro tyto druhy 
resekuritizací.“ 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 e (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 150 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10e) V čl. 150 odst. 2 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:
„Tato opatření [...] se přijímají 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 151, 151a
a 151b.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 f (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 151 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10f) V článku 151 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 150 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 g (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 151 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10g) V článku 151 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„-2a. Jakmile Komise přijme akt
v přenesené pravomoci, uvědomí o této 
skutečnosti současně Evropský parlament
i Radu.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 h (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 151 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10h) V článku 151 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„-2b. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 151a
a 151b.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 i (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 151 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10i) V článku 151 se vypouští odstavec 3.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 j (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Článek 151 a (nový) (v nadpisu VI)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10j) Za článek 151 se vkládá nový článek, 
který zní:

„Článek 151a
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
150 může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k případnému zrušení přenesení 
pravomoci, o tom informuje druhý orgán
a Komisi a uvede přenesené pravomoci, 
kterých by se zrušení mohlo týkat.
3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Nabývá účinku okamžitě nebo 
od pozdějšího data uvedeného
v rozhodnutí. Nedotýká se již platných 
aktů v přenesené pravomoci. Rozhodnutí 
je zveřejněno v Úředním věstníku 
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Evropské unie.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 k (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Článek 151 b (nový) (v nadpisu VI)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10k) Za článek 151a se vkládá nový 
článek, který zní:

„Článek 151b
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží
o dva měsíce.
2. Pokud při uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada k aktu
v přenesené pravomoci žádnou námitku, 
vstupuje tento akt v platnost v den 
uvedený v oznámení. Pokud Evropský 
parlament nebo Rada vznese námitku
k aktu v přenesené pravomoci, tento akt
v platnost nevstoupí.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 l (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 152 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10l) V článku 152 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„5a. Úvěrové instituce, které vypočítávají 
hodnoty rizikově vážené expozice podle 
článků 84 až 89, případně mají do 
31. prosince 2011 k dispozici kapitál, který 
je vždy vyšší než částka uvedená
v odstavcích 5c nebo 5d, nebo se jí 
rovná.“

Or. en

Odůvodnění

Po zveřejnění návrhu Komise se Basilejský výbor rozhodl prodloužit lhůtu pro používání 
minimálních úrovní podle Basilej I, zatímco se diskutuje o dalších reformách. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 m (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 152 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10m) V článku 152 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„5b. Úvěrové instituce, které pro výpočet 
svých kapitálových požadavků ke krytí 
operačního rizika používají pokročilé 
přístupy k měření podle článku 105, 
případně mají do 31. prosince 2011
k dispozici kapitál, který se vždy 
přinejmenším rovná částce uvedené
v odstavcích 5c nebo 5d .“
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Or. en

Odůvodnění

Po zveřejnění návrhu Komise se Basilejský výbor rozhodl prodlužit lhůtu pro používání 
minimálních úrovní podle Basilej I, zatímco se diskutuje o dalších reformách. 

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 n (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 152 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10n) V článku 152 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„5c. Částka uvedená v odstavcích 5a a 5b 
činí 80 % celkového minimálního 
kapitálu, který by úvěrová instituce 
musela mít k dispozici podle článku 4 
směrnice 93/6/EHS a směrnice 
2000/12/ES ve znění platném před 
1. lednem 2007.“

Or. en

Odůvodnění

Po zveřejnění návrhu Komise se Basilejský výbor rozhodl prodloužit lhůtu pro používání 
minimálních úrovní podle Basilej I, zatímco se diskutuje o dalších reformách. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 o (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 152 – odst. 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10o) V článku 152 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„5d. Po schválení příslušnými orgány 
může u úvěrových institucí podle odstavce 
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5e částka uvedená v odstavcích 5a a 5b 
činit 80 % celkového minimálního 
kapitálu, který by tyto úvěrové instituce 
musely mít k dispozici podle článků 78 až 
83, článku 103 nebo 104 a směrnice 
2006/49/ES ve znění platném před 
1. lednem 2011.“

Or. en

Odůvodnění

Po zveřejnění návrhu Komise se Basilejský výbor rozhodl prodloužit lhůtu pro používání 
minimálních úrovní podle Basilej I, zatímco se diskutuje o dalších reformách. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 p (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 152 – odst. 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10p) V článku 152 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„5e. Úvěrová instituce může odstavec 5d 
uplatnit pouze v případě, že přístup 
založený na interním ratingu nebo 
pokročilý přístup k měření určený pro 
výpočet svých kapitálových požadavků 
začala používat dne 1. ledna 2010 nebo 
později.“

Or. en

Odůvodnění

Po zveřejnění návrhu Komise se Basilejský výbor rozhodl prodloužit lhůtu pro používání 
minimálních úrovní podle Basilej I, zatímco se diskutuje o dalších reformách. 
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 q (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 156 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10q) V článku 156 se za odstavec 3 vkládá 
nový odstavec, který zní:
„Komise do prosince 2012 přezkoumá 
ustanovení o odměňování, včetně 
ustanovení uvedených v přílohách V a II,
a podá o nich zprávu, přičemž se zaměří 
především na účinnost, provádění
a prosazování těchto ustanovení
a zohlední mezinárodní vývoj. Účelem 
tohoto přezkumu je zjistit mezery 
vyplývající z uplatnění zásady 
proporcionality na tato ustanovení.
Komise tuto zprávu předloží Evropskému 
parlamentu a Radě společně s případnými 
vhodnými návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Diskuse o vhodných politikách odměňování se rychle rozvíjí, a proto by bylo vhodné stanovit, 
aby zásady, jimiž se řídí, byly brzy přezkoumány, což umožní jejich včasnou úpravu. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 r (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 156 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10r) V článku 156 se za odstavec 3a 
vkládá nový odstavec, který zní:
„V zájmu zajištění souladu a rovných 
podmínek podrobí Komise provádění 
článku 54 přezkumu, při němž se zaměří 
na soulad těchto opatření a sankcí v celé 
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Unii a v případě potřeby předloží návrhy 
na změny.“

Or. en

Odůvodnění

Uplatňování výrazně různorodých sankcí by mohlo vytvořit nerovné podmínky a vést
k regulační arbitráži. Komise by proto měla mít povinnost opatření a sankce, které přijmou 
členské státy, podrobit přezkumu. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Kapitola VIII – oddíl 2 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Název oddílu 2 kapitoly VIII se 
nahrazuje tímto:
„Akty v přenesené pravomoci
a zmocňovací ustanovení“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 b (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) V článku 41 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Opatření uvedená v odstavci 1 [...] se 
přijímají prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci v souladu s články 
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42, 42a a 42b.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 c (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) V článku 42 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 41 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 d (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Čl. 42 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d) V článku 42 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Jakmile Komise přijme akt
v přenesené pravomoci, uvědomí o této 
skutečnosti současně Evropský parlament
i Radu.“
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 e (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Čl. 42 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e) V článku 42 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2b. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 42a
a 42b.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 f (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Článek 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3f) Za článek 42 se vkládá nový článek, 
který zní:

„Článek 42a
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
41 může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.
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2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k případnému zrušení přenesení 
pravomoci, o tom informuje druhý orgán
a Komisi a uvede přenesené pravomoci, 
kterých by se zrušení mohlo týkat.
3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Nabývá účinku okamžitě nebo 
od pozdějšího data uvedeného
v rozhodnutí. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Rozhodnutí je zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 g (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Článek 42 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3g) Za článek 42a se vkládá nový článek, 
který zní:

„Článek 42b
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží
o dva měsíce.
2. Pokud při uplynutí této lhůty nevznese
Evropský parlament ani Rada námitku
k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje 
tento akt v platnost v uvedený den. Pokud 
Evropský parlament nebo Rada vznese 
námitku k aktu v přenesené pravomoci, 
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tento akt v platnost nevstoupí.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění s ustanoveními Lisabonské smlouvy o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 h (nový)
Směrnice 2006/49/ES
Čl. 51 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3h) V článku 51 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„Komise informuje Evropský parlament
a Radu o veškerých opatřeních 
odsouhlasených na mezinárodní úrovni, 
která se týkají metodiky a minimálních 
úrovní kapitálových požadavků, jež jsou 
výsledkem specifického zacházení
s obchodováním s korelací, včetně 
stanovení minimálních požadavků.
V případě, že existuje mezinárodní 
dohoda týkající se těchto minimálních 
požadavků, přijme Komise v souladu
s články 42, 42a a 42b akt v přenesené 
pravomoci.“

Or. en

Odůvodnění

Poté, co bylo rozhodnuto o vyloučení obchodování s korelací z opatření této směrnice, 
provádí Basilejský výbor studii dopadu, která umožní určit, zda je třeba pro obchodování
s korelací stanovit minimální požadavek. Zavedení tohoto požadavku by mělo podléhat 
schválení Parlamentu a Rady prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22. Při vytváření a uplatňování politik 
odměňování pro ty kategorie pracovníků, 
jejichž pracovní činnosti mají podstatný 
dopad na jejich rizikový profil, dodržují 
úvěrové instituce následující zásady 
způsobem, který odpovídá jejich velikosti, 
vnitřní organizaci a povaze, rozsahu
a složitosti jejich činností:

22. Při vytváření a uplatňování politik 
odměňování pro ty kategorie pracovníků, 
včetně vrcholového vedení, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný dopad na 
jejich rizikový profil, dodržují úvěrové 
instituce následující zásady způsobem, 
který odpovídá jejich velikosti, vnitřní 
organizaci a povaze, rozsahu a složitosti 
jejich činností:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) politika odměňování je v souladu
s podnikatelskou strategií, cíli, hodnotami
a dlouhodobými zájmy úvěrové instituce;

b) politika odměňování je v souladu
s podnikatelskou strategií, cíli, hodnotami
a dlouhodobými zájmy úvěrové instituce
a zahrnuje opatření na předcházení střetu 
zájmů;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.
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Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řídicí orgán (orgán s dohlížecí funkcí) 
úvěrové instituce stanoví obecné zásady 
politiky odměňování a odpovídá za její 
provádění; 

c) řídicí orgán (orgán s dohlížecí funkcí) 
úvěrové instituce přijímá a pravidelně 
přezkoumává obecné zásady politiky 
odměňování a odpovídá za její provádění; 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) provádění politiky odměňování je 
nejméně jednou ročně podrobeno centrální
a nezávislé interní kontrole s cílem ujistit 
se, zda jsou dodržovány zásady a postupy 
odměňování stanovené řídicím orgánem 
(orgánem s dohlížecí funkcí);

d) provádění politiky odměňování je 
nejméně jednou ročně podrobeno centrální
a nezávislé interní kontrole s cílem ujistit 
se, zda jsou dodržovány zásady a postupy 
odměňování přijaté řídicím orgánem 
(orgánem s dohlížecí funkcí);

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) pracovníci v kontrolních funkcích 
jsou nezávislí na obchodních útvarech, 
na něž dohlížejí, mají odpovídající 
pravomoc a jsou odměňováni podle míry 
plnění cílů spojených s jejich funkcemi, 
nezávisle na výsledcích obchodních 
oblastí, které kontrolují;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) posuzování výsledků je zasazeno 
do víceletého rámce, aby se zajistilo, že 
proces posouzení bude založen 
na dlouhodobějších výsledcích a že 
skutečně vyplacené výkonnostní složky 
odměny budou rovnoměrně rozloženy 
do období, v němž je zohledněn příslušný 
hospodářský cyklus úvěrové instituce
a její obchodní rizika; 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.



PE439.301v03-00 36/55 PR\807519CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) celková výše proměnlivé složky 
odměny neomezuje schopnost úvěrové 
instituce posilovat svůj kapitálový základ; 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) v případě úvěrových institucí, které
v současné době využívají výjimečného 
státního zásahu, není ředitelům této 
instituce vyplácena žádná proměnlivá 
složka odměny; 

Or. en

Odůvodnění

Jelikož ředitelé odpovídají za celkový výkon své firmy a jelikož FSB požaduje, aby prémie 
odrážely dosažené výsledky, nelze ospravedlnit, aby byly ředitelům vypláceny prémie, zatímco 
firma nadále těží z výjimečné státní podpory. Takové opatření rovněž brání nebezpečí 
morálního hazardu v souvislosti s těmito platbami a zajišťuje, aby hlavní pozornost byla 
věnována posílení instituce, a zejména jejího kapitálového základu, aby mohly být prostředky 
vráceny daňovým poplatníkům a nebylo dále třeba čerpat vládní podporu. 
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Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ed) smluvně zaručená proměnlivá složka 
odměny je poskytována výjimečně a pouze
v souvislosti s náborem nových 
pracovníků a je omezena na první rok;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) stálá a proměnlivá složka celkové 
odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá 
složka tvoří dostatečně velkou část celkové 
odměny, aby umožňovala provádění plně 
flexibilního systému prémií včetně 
možnosti nevyplácet žádné prémie;

f) stálá a proměnlivá složka celkové 
odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá 
složka tvoří dostatečně velkou část celkové 
odměny, aby umožňovala provádění plně 
flexibilního systému proměnlivých složek 
odměny včetně možnosti nevyplácet 
žádnou proměnlivou složku odměny,
a proměnlivá složka odměny v žádném 
případě nepřekročí 50 % celkové odměny 
dané osoby;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s přístupem uplatňovaným v jiných ustanoveních zásad FSB by zásada náležité 
rovnováhy mezi stálými a proměnlivými složkami odměny měla být doprovázena stanovením 
minimální normy s cílem zajistit, aby byla účinně prováděna. 
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Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) měření výsledků používané jako základ 
pro výpočet prémií nebo prémiových 
fondů zahrnuje úpravu o současná
a budoucí rizika a zohledňuje náklady 
kapitálu a potřebnou likviditu;

h) velikost fondu proměnlivých složek 
odměny a jeho přidělování v rámci 
úvěrové instituce zohledňuje plnou škálu 
současných a případných rizik,
a zejména: 
— náklady a množství kapitálu nutného ke 
krytí přijatých rizik;
— náklady a množství rizika likvidity 
přijatého při provozování činnosti; a
— soulad s časovým rámcem
a pravděpodobností možných budoucích 
výnosů začleněných do stávajícího platu;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) slabé či záporné finanční výsledky 
úvěrové instituce obecně vedou
k podstatnému snížení její celkové 
proměnlivé složky odměn, s ohledem 
na stávající platy i nižší platby již dříve 
vydělaných částek, včetně prostřednictvím 
malusů či srážek;
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) podstatná část jakékoli proměnlivé 
složky odměny je v závislosti na právní 
struktuře dotyčné úvěrové instituce 
tvořena akciemi či nástroji spojenými
s akciemi uvěrové instituce, nebo
v případě nekótovaných úvěrových 
institucí případně i dalšími nepeněžními 
nástroji a tato část tvoří nejméně 50 %; 
tyto akcie, nástroje spojené s akciemi
a nepeněžní nástroje podléhají vhodné 
„zadržovací“ politice, jejímž účelem je 
přizpůsobit pobídky dlouhodobějším 
zájmům úvěrové instituce, a toto období 
zadržování není kratší než tři roky;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu se zásadou FSB o vyplácení formou akcií. Tento přístup sjednotí podněty
a posílí kapitálovou pozici dané firmy. Podle zásad FSB je třeba uplatnit přiměřeně dlouhou 
dobu zadržování, aby byla zajištěna účinnost opatření. V souladu s přístupem uplatňovaným 
jinde je vhodné zajistit, aby pro tuto dobu byla stanovena minimální zadržovaná částka.
V souladu s doporučením Komise (2009)3177 a pravidly FSB pro odklad splatnosti prémií je 
vhodné stanovit tuto minimální dobu na tři roky.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) výplata velké části výrazné prémie se 
odkládá na přiměřenou dobu a je vázána 
na budoucí výsledky podniku.“

i) podstatná část proměnlivé složky 
odměny se odkládá na nezbytnou dobu; 
výše odložené částky a délka této doby 
odpovídají hospodářskému cyklu, povaze 
obchodování, rizikům s ním spojeným
a činnostem vykonávaným dotyčným 
pracovníkem; odměna, která má být 
vyplacena v souladu s podmínkami 
odkladu splatnosti, se nepřevádí rychleji, 
než by tomu bylo na poměrném základě; 
odkládá se alespoň 40 % proměnlivé 
složky odměny; v případě, že proměnlivá 
složka odměny je obzvláště vysoká, 
odkládá se alespoň 60 % této částky 
po dobu alespoň tří let;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zásadami FSB v souvislosti s odkladem splatnosti prémií. Tento 
pozměňovací návrh je formulován tak, aby z něho jednoznačně vyplývalo, že přednostně je 
třeba zajistit, aby částka a doba odkladu byly stanoveny podle hospodářského cyklu a aktivit 
dotyčného jednotlivce, jeho obchodního útvaru a firmy, a že tedy tříletá doba odkladu je 
pouze minimálním požadavkem a může být vhodné stanovit delší období.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) proměnlivá složka odměny, včetně 
části s odloženou splatností, se vyplácí či 
převádí pouze v případě, že je to udržitelné 
vzhledem k finanční situaci úvěrové 
instituce jako celku a odůvodněné 
vzhledem k výsledkům úvěrové instituce, 
obchodního útvaru a dotyčného 
jednotlivce;
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) pracovníci se musí zavázat, že nebudou 
používat osobní zajišťovací strategie či 
pojištění spojené s odměnou či 
odpovědností, jimiž by mohli ohrozit 
výsledky usměrňování rizik zakotveného
v systémech jejich odměňování.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Příloha V – oddíl 11 – bod 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a) Úvěrové instituce, které jsou 
významné z hlediska své velikosti, vnitřní 
organizace a povahy, rozsahu a složitosti 
svých činností, zřídí výbor pro 
odměňování. Výbor pro odměňování 
dostane takovou podobu, aby mohl 
kompetentně a nezávisle posuzovat 
politiky a postupy odměňování a pobídky 
vytvořené za účelem řízení rizika, kapitálu
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a likvidity. 
Výbor pro odměňování odpovídá 
za přípravu rozhodnutí týkajících se 
odměňování, včetně rozhodnutí, která 
mají důsledky pro riziko dotyčné úvěrové 
instituce a její řízení rizik a která mají být 
přijata řídícím orgánem v rámci jeho 
dohlížecí funkce. Předseda výboru pro 
odměňování a většina jeho členů jsou 
členové řídicího orgánu, kteří v dotyčné 
úvěrové instituci nezastávají žádné 
výkonné funkce. Při přípravě takových 
rozhodnutí zohlední výbor pro 
odměňování dlouhodobé zájmy 
akcionářů, investorů a dalších 
zúčastněných stran provázaných s danou 
úvěrovou institucí.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby politika odměňování odpovídala dlouhodobým zájmům dané firmy, jejích 
akcionářů, investorů a dalších zúčastněných stran, měla by přinejmenším většina členů 
výboru a jeho předseda pocházet z řad řídících pracovníků bez výkonných pravomocí.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 3 a (nový)
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Název přílohy XII se nahrazuje tímto:
TECHNICKÁ KRITÉRIA PRO 
TRANSPARENTNOST
A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí nových požadavků na transparentnost s cílem uvést tuto směrnici v soulad se 
zásadami FSB.
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Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V souvislosti s politikami a postupy 
odměňování úvěrové instituce pro ty 
kategorie pracovníků, jejichž pracovní 
činnosti mají podstatný dopad na rizikový 
profil dané úvěrové instituce, musí být 
zveřejněny následující informace:

V souvislosti s politikami a postupy 
odměňování úvěrové instituce pro ty 
kategorie pracovníků, jejichž pracovní 
činnosti mají podstatný dopad na rizikový 
profil dané úvěrové instituce, musí být 
zveřejněny následující informace, včetně 
pravidelných aktualizací prováděných 
minimálně jednou ročně. Úvěrové 
instituce dodržují tyto zásady způsobem, 
který odpovídá jejich velikosti, vnitřní 
organizaci a povaze, rozsahu a složitosti 
jejich činností:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o kritériích používaných
k měření výsledků a úpravě o riziko;

c) nejdůležitější strukturní rysy systému 
odměňování, včetně informací o kritériích 
používaných k měření výsledků a úpravě 
rizika, postupu pro odklad splatnosti 
odměn a kritériích pro jejich převod;

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu souladu se zásadami FSB v podobě schválené zeměmi G20.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) hlavní parametry a zdůvodnění 
případných systémů prémií a dalších 
nepeněžních dávek.

e) hlavní parametry a zdůvodnění 
případných systémů proměnlivých složek
odměny a dalších nepeněžních dávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha I – bod 4 – písm. c
Směrnice 2006/48/ES
Příloha XII – část 2 – bod 15 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) souhrnné kvantitativní informace
o odměnách rozčleněné na obchodní 
oblasti, vrcholové vedení a zaměstnance, 
jejichž činnost má podstatný dopad na 
rizikový profil úvěrové instituce,
s uvedením:
i) výše odměny, rozdělené na stálé
a proměnlivé složky, za daný finanční rok
a počet příjemců;
ii) výše a formy proměnlivé složky 
odměny, rozdělené na hotovost, akcie, 
nástroje spojené s akciemi a ostatní 
součásti;
iii) výše dlužné odměny s odloženou 
splatností, rozdělené na převedenou
a nepřevedenou část;
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iv) výše odměny s odloženou splatností 
přiznané v průběhu finančního roku, 
vyplacené a snížené v důsledku úprav 
podle dosažených výsledků;
v) nových plateb náborových příspěvků
a odstupného, které byly vyplaceny během 
finančního roku, a počet příjemců těchto 
plateb; a
vi) výše odstupného přiznaného v daném 
finančním roce, počtu příjemců a nejvyšší 
částky odstupného přiznané jedné osobě.
Pokud jde o ředitele úvěrových institucí, 
kvantitativní informace uvedené v tomto 
bodě se rovněž v případě každého ředitele 
zpřístupní veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information  should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 2006/49/ES
Příloha I – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Vkládá se nový bod, který zní:
„14a. Odchylně od bodu 14 může instituce 
stanovit kapitálový požadavek pro 
specifické riziko v případě portfolia 
obchodování s korelací tímto způsobem: 
Instituce vypočítá i) celkové kapitálové 
požadavky pro specifické riziko, které by 
se vztahovaly pouze na čisté dlouhé pozice 
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portfolia obchodování s korelací, a ii) 
celkové kapitálové požadavky pro 
specifické riziko, které by se vztahovaly 
pouze na čisté krátké pozice portfolia 
obchodování s korelací. Vyšší z těchto 
dvou částek představuje kapitálový 
požadavek ke krytí specifického rizika pro 
portfolio obchodování s korelací.
Pro účely této směrnice se portfolio 
obchodování s korelací skládá ze 
sekuritizačních pozic a úvěrových 
derivátů n-tého selhání, které splňují tato 
kritéria:
a) pozice nejsou resekuritizačními 
pozicemi, opcemi na sekuritizační tranše, 
ani jakýmikoli dalšími deriváty 
sekuritizačních expozic, které neposkytují 
poměrný podíl na výnosech sekuritizační 
tranše (vyjma mj. uměle posílené tranše 
nejvyšší úrovně), a
b) veškeré referenční nástroje jsou 
nástroji na jedno jméno, včetně úvěrových 
derivátů na jedno jméno, pro něž existuje 
likvidní obousměrný trh. Mezi tyto 
nástroje patří rovněž běžně obchodované 
indexy založené na těchto referenčních 
subjektech. Předpokládá se, že 
obousměrný trh existuje tam, kde existují 
nezávislé nabídky v dobré víře na nákup
a prodej, takže lze během jednoho dne 
určit cenu přiměřeně vztaženou k poslední 
prodejní ceně nebo běžné kotace 
konkurenceschopné nabídky a poptávky
v dobré víře a vypořádání při této ceně je 
možné provést během relativně krátké 
doby, která odpovídá obchodním 
zvyklostem.“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s rozhodnutím basilejského výboru o vyloučení obchodování s korelací.
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Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II – bod 1 – písm. a b (nové)
Směrnice 2006/49/ES
Příloha I – bod 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) Vkládá se nový bod, který zní:
„14b. Součástí portfolia obchodování
s korelací nemohou být pozice, které se 
vztahují k jedné z těchto položek:
a) podkladu, který by v neobchodním 
portfoliu úvěrové instituce mohl být 
zařazen do kategorií expozice uvedených
v čl. 79 odst. 1 písm. i) a h) směrnice 
2006/48/ES, nebo
b) pohledávce vůči jednotce pro speciální 
účel.
Instituce může do portfolia obchodování
s korelací zahrnout pozice, které nejsou 
sekuritizačními pozicemi, ani úvěrovými 
deriváty n-tého selhání, avšak zajišťují 
jiné pozice tohoto portfolia, pokud pro 
tento nástroj nebo jeho podklady existuje 
likvidní obousměrný trh uvedený v bodě 
14a písm. b).“

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s rozhodnutím basilejského výboru o vyloučení obchodování s korelací.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha II – bod 3 – písm. d
Směrnice 2006/49/ES
Příloha V – bod 5 k a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5ka. Příslušné orgány schválí použití 
interního přístupu pro výpočet 
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dodatečného kapitálového požadavku 
namísto kapitálového požadavku pro 
portfolio obchodování s korelací
v souladu s bodem 14a přílohy I, pokud 
jsou splněny všechny podmínky uvedené
v tomto bodě. Tento interní přístup 
odpovídajícím způsobem zachycuje 
všechna cenová rizika s intervalem 
spolehlivosti 99,9 % v kapitálovém 
horizontu jednoho roku za předpokladu 
konstantní úrovně rizika, s případnou 
úpravou tak, aby odrážel dopad likvidity, 
koncentrací, zajišťování a volby. Instituce 
může do tohoto přístupu zahrnout jakékoli 
pozice, které jsou spravovány společně
s pozicemi portfolia obchodování
s korelací, a následně pak může tyto 
pozice vyloučit z přístupu požadovaného 
podle bodu 5a této přílohy.
Přiměřeným způsobem je nutno zachytit 
zejména tato rizika:
i) kumulativní riziko vyplývající
z vícenásobných selhání u produktů 
rozdělených do tranší, včetně řazení 
selhání;
ii) riziko úvěrového rozpětí, včetně gama 
efektů a křížových gama efektů;
iii) volatilitu implikovaných korelací, 
včetně křížového efektu mezi rozpětími
a korelacemi;
iv) bazické riziko, které zahrnuje jak
– rozdíl mezi úvěrovým rozpětím indexu
a úvěrovým rozpětím jeho jednotlivých 
složek, a
– rozdíl mezi implikovanou korelací 
indexu a implikovanou korelací 
individuálního portfolia (bespoke 
portfolios);
v) volatilitu výtěžnosti, jelikož tato 
volatilita souvisí s tím, že výtěžnost má 
tendenci ovlivňovat ceny tranší; a
vi) míru, v níž komplexní měření rizik 
zahrnuje výnosy z dynamického zajištění, 
riziko skluzu zajištění (hedge slippage)



PR\807519CS.doc 49/55 PE439.301v03-00

CS

a potenciální náklady na opětné vyvážení 
těchto zajištění.
Pro účely tohoto bodu musí mít instituce 
dostatek tržních údajů, aby zajistila, že ve 
svém interním přístupu plně zachytí 
hlavní rizika těchto expozic v souladu se 
standardy stanovenými v tomto bodě, dále 
pomocí zpětného testování či jiných 
vhodných prostředků prokáže, že její 
měření rizik je schopno odpovídajícím 
způsobem vysvětlit cenové změny těchto 
produktů v průběhu času, a rovněž zajistí, 
že pozice, jež může na základě obdrženého 
souhlasu zahrnout do kapitálového 
požadavku podle tohoto bodu, je schopna 
oddělit od pozic, pro něž příslušný souhlas 
neobdržela.
Na portfolia, na něž se vztahuje tento bod, 
instituce pravidelně uplatňuje soubor 
zvláštních, předem určených stresových 
scénářů. Tyto stresové scénáře posoudí 
vliv zátěže na podíly selhání, výtěžnost, 
úvěrová rozpětí a korelace zisků a ztrát
v útvaru obchodování s korelací. Instituce 
tyto stresové scénáře použije alespoň 
jednou týdně a alespoň jednou za čtvrt 
roku podá příslušným orgánům zprávu
o výsledcích, která bude zahrnovat 
srovnání s kapitálovým požadavkem dané 
instituce stanoveným podle tohoto bodu. 
Veškeré případy, v nichž stresové testy 
prokáží výrazně nedostatečnou výši tohoto 
kapitálového požadavku, musí být včas 
oznámeny příslušným orgánům. Na 
základě těchto výsledků stresového 
testování příslušné orgány zváží uložení 
dodatečného kapitálového požadavku ve 
vztahu k portfoliu obchodování s korelací 
podle čl. 136 odst. 2 směrnice 2006/48/ES. 
Instituce musí kapitálový požadavek
k zachycování všech cenových rizik 
vypočítávat alespoň jednou týdně.“

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu souladu s rozhodnutím basilejského výboru o vyloučení obchodování s korelací.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Shrnutí

Dne 13. července 2009 přijala Komise třetí revidované znění směrnice o kapitálových 
požadavcích. Hlavními prvky tohoto návrhu jsou:

 zavedení jasných pravidel, náležitých opatření dohledu a sankcí v souvislosti
s politikami odměňování, zejména prémiemi, má-li se předcházet politikám, které 
podněcují k podstupování příliš vysokých rizik,

 vyšší kapitálové požadavky na pohledávky v obchodním portfoliu1, 

 vyšší kapitálové požadavky na resekuritizaci2.

Finanční krize a potřeba široké podpory ze strany daňových poplatníků poukázaly na velké 
slabiny v obecných bankovních postupech.

Krize pramenila z nedostatku přiměřeného kapitálu v bankovním systému. Modely 
jednotlivých bank pro řízení rizik v rostoucí míře naznačovaly, že velká škála jejich 
obchodních činností vyžadovala menší kapitál.

Postupující krize rychle odhalila, že kapitál je nedostatečný, a bylo zapotřebí rozsáhlé přímé
i nepřímé státní podpory. Přímé státní zásahy v EU se vyšplhaly na přibližně 3,9 bilionů EUR.

Daňoví poplatníci již nejsou ochotni akceptovat skutečnost, že banky si zisky nechávají pro 
sebe, zatímco jejich ztráty nese společnost, zejména po roce s vysokými příjmy a prémiemi 
získanými díky mimořádné státní podpoře.

Politiky odměňování v bankovním sektoru, zejména přemrštěné prémie, podporují honbu za 
krátkodobým ziskem na úkor dlouhodobé stability. Vzhledem k tomu, že pobídky 
jednotlivých obchodníků a ředitelů zásadním způsobem ovlivňují přijímání rozhodnutí v dané 
společnosti, tyto politiky zhoršovaly rizika nejen pro jednotlivé subjekty, ale i celý finanční 
systém.

Země G20 a EU zahájily rozsáhlý reformní program, který má v budoucnu předcházet krizím, 
bránit pobídkám, které svádí k podstupování nadměrných rizik, a zajistit, aby za budoucí 
záchranná opatření nenesli odpovědnost daňoví poplatníci. Zpravodajka podporuje předložený 
návrh Komise jako součást reformního procesu a navrhuje opatření, která mají posílit 
ustanovení o odměnách a zajistit dohled EP nad basilejským procesem.

Odměňování

Komise se v návaznosti na finanční krizi pozorně zabývala proměnlivými složkami odměn. 
                                               
1 aktiva krátkodobě držená bankami a investičními firmami, která jsou určena k prodeji
2 sekuritizace, které zahrnují podkladové sekuritizační pozice
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Larosièrova zpráva doporučuje, aby byly prémie vypláceny v závislosti na výsledcích,
a nikoli automaticky, a aby byly rozloženy do několika let. Tyto zásady Komise zapracovala 
do svého doporučení o politikách odměňování v odvětví finančních služeb ze dne 30. dubna 
2009 a byly rovněž použity v tomto návrhu jako základ oddílu o odměňování. V tomto návrhu 
jsou stanoveny finanční i nefinanční postihy a zpřísněny kapitálové požadavky. Text Komise 
zavádí i opatření zvyšující transparentnost a kladoucí větší požadavky na zveřejňování údajů.

V září 2009 Rada pro finanční stabilitu zveřejnila zásady řádných postupů odměňování, které 
byly v Pittsburghu podpořeny vedoucími představiteli zemí G20. Tyto zásady mají odstranit 
systémy odměňování, které podporují přijímání příliš velkého rizika nebo oslabují finanční 
instituce. Zmíněné zásady stanovují v pěti oblastech prvky řádné praxe odměňování:

o správa,

o odměňování a kapitál,
o struktura platů a usměrňování rizik,

o zveřejňování údajů a
o dohled.

Nové zásady řádných politik odměňování

Zpravodajka zamýšlí prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů začlenit zásady 
vypracované Radou pro finanční stabilitu (FSB) do tohoto návrhu směrnice a posílit je s cílem 
vytvořit pevný a spravedlivý systém odměňování. Členské státy se nemusejí omezovat pouze 
na požadavky uvedené v tomto návrhu. Je však důležité, aby se pomocí silných minimálních 
standardů předešlo riziku regulační arbitráže. Zpravodajka proto navrhuje zavést následující 
požadavky:

 Prémie musí být vypláceny podle dlouhodobě dosahovaných výsledků, a nikoli 
automaticky. Nelze akceptovat „zlaté padáky“, které odměňují selhání.

 Každá společnost musí v prvé řadě usilovat o udržení vlastní stability, a tudíž vyplácení 
prémií nesmí omezit její kapacitu k posílení vlastního kapitálového základu.

 Podle zásad FSB se na banky, jež přijaly mimořádnou státní pomoc, uplatňují zvláštní 
opatření. V zájmu předcházení morálnímu hazardu by měly být společnosti nejprve 
povinovány odškodnit daňové poplatníky a posílit svůj kapitálový základ a až poté by 
mohly vyplácet prémie svým ředitelům.

 Prémie a plat musí být v náležité rovnováze. Zejména individuální prémie nesmí 
přesáhnout 50 % celkového ročního platu dotčených zaměstnanců.

 Alespoň 50 % prémií musí být vypláceno v akciích. S těmito akciemi nelze v souladu
s doporučením Komise (2009)3177 obchodovat alespoň po dobu tří let.
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 Vyplacení značné části jakékoli prémie je nutno odložit po dobu úměrnou hospodářskému 
cyklu nabízeného produktu a v případě neuspokojujících výsledků by měla být tato část 
odměny vrácena.

 V každém případě musí být odloženo vyplacení alespoň 40 % prémie (60 % v případě 
zvláště vysokých odměn). Doba odložení splatnosti nesmí být kratší tří let.

Ustanovení pro lepší řízení podniků, transparentnost a zveřejňování informací

Regulační opatření a dohled nenahrazují účinné řízení podniků a transparentnost. Je evidentní, 
že v době, kdy se schylovalo ke krizi, neměli akcionáři efektivní přehled o politikách 
odměňování vedených jednotlivými bankami. Zpravodajka navrhuje následující:

 Společnosti musí ustavit výbor pro odměňování, jenž bude dohlížet nad jejich politikami.

 Předseda a většina členů tohoto výboru jsou ředitelé bez výkonných pravomocí.

 Členové výboru budou pověřeni ochranou dlouhodobých zájmů akcionářů, investorů
a dalších zúčastněných stran provázaných s danou společností.

 Společnosti zveřejňují informace o svých politikách odměňování a platbách, včetně plateb 
obchodních útvarů a platů jednotlivých řídících pracovníků.

Srovnávací standardy na úrovni států a EU

Tato opatření se soustřeďují na řešení rizikových faktorů v politikách odměňování. 
Zpravodajka se však obává, že postupy odměňování ve finančním sektoru narušují pobídky
v širším ekonomickém kontextu. Orgány dohledu jednotlivých členských států by měly 
získané informace o politikách odměňování a platbách použít pro srovnání institucí na 
vnitrostátní úrovni a Evropský orgán pro bankovnictví by měl podobné hodnocení uskutečnit 
na úrovni EU. Srovnávací standardy, pevnější řízení podniků, zapojení zúčastněných subjektů
a větší transparentnost pomůžou veřejnosti, investorům a tvůrcům politik utvořit si celistvější 
obraz o praxi odměňování ve finančním sektoru. 

Uplatňování opatření přijatých v Basileji: kapitálové požadavky pro 
obchodní portfolio a resekuritizace

Mezinárodní diskusi o kapitálových požadavcích organizuje Basilejský výbor pro bankovní 
dohled. EU již jeden soubor úprav dojednaný v Basileji přijala1 a začne ho uplatňovat od 
31. prosince 2010. V současném návrhu jsou zohledněna další opatření přijatá v Basileji
a bylo pro ně stanoveno stejné datum použitelnosti. Zároveň pokračují diskuse o zásadnějších 
reformách. Tento návrh by měl být tedy chápán jako jeden z kroků v reformním procesu.

                                               
1 Směrnice 2009/111/ES, druhá „směrnice o kapitálových požadavcích“



PE439.301v03-00 54/55 PR\807519CS.doc

CS

Stabilnější banky

Banky přijaly zásadu vyšších kapitálových požadavků, avšak zároveň usilují o oddálení těchto 
opatření nebo zachování současného stavu aktiv. Banky své argumenty zakládají na možných 
dopadech těchto opatření na jejich úvěrovou kapacitu a reálnou ekonomiku. Zpravodajka 
chápe, že podpora silného hospodářského oživení má ústřední význam, a proto tyto obavy 
pozorně vyslechla. Nicméně je třeba zvážit tyto tři hlavní skutečnosti:

1. Tato opatření mají napravit současné podhodnocování rizika v obchodním portfoliu a při 
resekuritizaci. Pokud by nebyla sjednána náprava, vznikla by v rozvahách bank nová slabá 
místa a stávající slabiny by zůstaly nedostatečně kryty. Není pochyb o tom, že musíme 
zavčas pokročit s řešením tohoto problému, jinak riskujeme, že se závažná pochybení bank 
budou opakovat.

2. Aktiva v obchodním portfoliu jsou ve srovnání s půjčkami v bankovním portfoliu 
„podhodnoceny“, pokud jde o náklady na uchovávání kapitálu na jejich krytí, což dané 
subjekty podněcuje k tomu, aby se příliš soustřeďovaly na obchodní činnosti s vysokým 
rizikovým profilem. Usměrněním těchto nákladů se obecně spíše omezí riskantní operace
a na úvěrové kapacitě se tento krok příliš neodrazí.

3. Hlavní prvky návrhu byly v Basileji schváleny v první polovině roku 2009, takže banky 
mají více než 18 měsíců na to, aby se připravily na datum, kdy se podle plánu mají začít 
uplatňovat nová opatření. Od tohoto schválení banky utratily, i když v poněkud skromnější 
míře, značnou část svých příjmů z roku 2009 formou dividend a prémií zaměstnancům, 
čímž dávají najevo, že se samy domnívají, že závazky z Basileje dokážou splnit.

Zpravodajka proto podporuje návrhy Komise, které vycházejí z dohod sjednaných v Basileji,
a navrhuje změny ve třech oblastech:

Zaprvé je nezbytné zohlednit budoucí rozhodnutí přijaté v Basileji, aby se z nových 
požadavků na obchodní portfolia vyloučilo obchodování s korelací.

Zadruhé, v Basileji pokračují jednání o minimálních kapitálových požadavcích pro 
obchodování s korelací. Jelikož toto opatření zatím nebylo plně přezkoumáno, bylo by 
předčasné ho zavést. Zpravodajka proto navrhla pro uplatňování minimálních požadavků, 
budou-li v Basileji schváleny, využít postupu přenesení pravomoci.

Zatřetí, návrh Komise, aby postupy náležité péče u vysoce složitých resekuritizací musel 
nejprve schválit orgán dohledu, má své opodstatnění. Jelikož banky nevěnovaly 
resekuritizacím náležitou péči, byly vystaveny vážným rizikům, která nebyla zcela doceněna,
a proto během krize sehrála ústřední roli. Tyto resekuritizace je však třeba jednoznačně
a přesně definovat, aby byla zajištěna právní jistota a aby orgány dohledu nebyly pracovně 
přetíženy kvůli dodatečným úkolům. Přijetí tohoto opatření by proto mělo být podmíněno 
schválením definice Parlamentem v souladu s postupem přijímání aktů v přenesené 
pravomoci.
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Silnější parlamentní dohled

Za EU v Basileji jedná Komise. Nelze akceptovat, aby byly demokratické orgány EU 
ponechány bez náležitých informací o průběhu tohoto procesu, zvláště když se v Basileji 
projednávají základní, svou povahou spíše politické nežli technické, reformy. Druhá směrnice
o kapitálových požadavcích obsahuje doložku o revizi, která Komisi ukládá, aby do konce 
roku 2009 podala zprávu o těchto šíře pojatých reformách. V současné době se vypracovává 
komplexní hodnocení. Je velmi důležité, aby Komise po ukončení tohoto hodnocení, avšak 
ještě před tím, než bude v Basileji o těchto otázkách uzavřena jakákoli dohoda, navázala 
účelný dialog s Parlamentem s cílem zajistit, aby Komise jednala na základě jasného 
demokratického mandátu.


