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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Na základě doporučení de Larosièrovy zprávy vydala Komise návrhy na novou strukturu 
evropského finančního dohledu. Cílem těchto legislativních návrhů, které Komise zveřejnila 
dne 23. září 2009, je vytvořit:

– Evropský systém orgánů finančního dohledu (ESFS) pro dohled nad jednotlivými 
finančními institucemi („mikroobezřetnostní dohled“), který by byl tvořen sítí 
vnitrostátních orgánů finančního dohledu spolupracujících s novými evropskými 
orgány dohledu (ESA1), čímž by se propojil zastřešující evropský rámec pro finanční 
dohled s odbornými znalostmi místních orgánů mikroobezřetnostního dohledu;

– Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB), který by sledoval a posuzoval rizika 
pro stabilitu finančního systému jako celku („makroobezřetnostní dohled“). 

Orgány ESA budou orgány Společenství s právní subjektivitou a jejich cílem je přispět k: i) 
zlepšení úrovně regulace a dohledu na vnitřním trhu, ii) zajištění integrity a řádného 
fungování finančních trhů a iii) zajištění stability finančního systému a současně posílení 
koordinace dohledu na evropské a mezinárodní úrovni. 

Stanovisko navrhovatele

Navrhovatel souhlasí s podstatou návrhu a přeje si, aby stanovisko Výboru pro právní 
záležitosti konstruktivně přispělo k práci příslušného výboru. Je přesvědčen, že k tomu, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost za pomoci podporování rovných podmínek a aby se zajistila co 
největší jednotnost opatření a regulace, jsou nezbytné dalekosáhlé reformy finančních trhů 
i orgánů a institucí EU. Navrhovatel se domnívá, že tento návrh s některými zpřesňujícími 
úpravami a inovacemi, jak jsou navrhovány, má zásadní význam pro zajištění účinnějšího 
dohledu, stanovování pravidel a lepší zjišťování rizik ve finančním systému.

Navrhovatel je pevně přesvědčen, že žádná rozhodovací pravomoc orgánu ESMA by se 
neměla uplatňovat způsobem, který by mohl oslabit možnost vnitrostátních orgánů dohledu 
vykonávat svou regulační povinnost nebo by mohl podpořit právní nejistotu jednotlivých 
subjektů, které podléhají dohledu na místní úrovni2. Možnost, aby orgán ESMA přijímal 
individuální rozhodnutí týkající se účastníků finančních trhů, by proto měla být omezena na 
mimořádné situace uvedené v čl. 10 odst. 3.

Pokud jde o každodenní situace, Výbor pro právní záležitosti přijal na základě široce 

                                               
1 Jsou jimi Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
2 Jak stanovil ESD ve věci Meroni (Meroni v High Authority, C -9/56 a 10/56, 1957/1958 Sb. rozh. 133), orgán 
nesmí delegovat pravomoci, které sám nemá. Získá-li orgán pravomoc rozhodovat o tom, zda příslušný 
vnitrostátní orgán dodržuje právní předpisy Společenství, jak se navrhuje v čl. 9 odst. 6 a v čl. 11 odst. 3, 
znamenalo by to udělit orgánu pravomoc, která přesahuje rámec vymezených výkonných pravomocí 
zahrnujících rozhodnutí ve věcech, v jejichž případě je správné uplatňování práva sporné.
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podpořeného kompromisu pozměňovací návrhy týkající se pravomoci orgánů adresovat 
účastníkům trhu individuální rozhodnutí v každodenních situacích (čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 
4); navrhuje postup, kterým by se měly orgán ESMA a Komise řídit s cílem lépe sladit 
pravomoci orgánů s pravomocemi, které Komisi svěřuje čl. 17 odst. 1 Smlouvy o EU a článek 
258 SFEU.

Závazná pravidla by měla být navrhovány pouze na úrovni EU, buď orgány EU nebo ESA 
pod dohledem těchto orgánů, čímž bude dodržena zásada subsidiarity. Navrhovatel se 
nicméně domnívá, že je velmi důležité předejít výkladům, které nejsou přiměřené cíli, jsou 
přehnaně podrobné, nebo občas nevhodné, protože byly navrženy spěšně, bez skutečného 
dialogu. Z tohoto důvodu navrhovatel rozhodně podporuje myšlenku, aby účastníci trhu byli 
zapojeni do rozhodovacího procesu. 

Spolupráce a výměna informací mezi mikroúrovní a makroúrovní má zásadní význam. Je 
však důležité, aby veškeré pravomoci orgánu ESMA v této oblasti byly v souladu 
s povinnostmi služebního tajemství stanovenými v právních předpisech EU tak, aby důvěrné 
informace zůstaly nepřístupné pro subjekty a orgány, které k přístupu nejsou oprávněny. Je 
rovněž nezbytné zohlednit skutečnost, že zajištění anonymity shromážděných údajů, které se 
mají zveřejnit nad rámec příslušných orgánů, bude v některých případech složité1. 
Navrhovatel se proto domnívá, že důvěrné údaje musí být důsledně a v souladu s právními 
předpisy EU chráněny. 

Kromě těchto hlavních otázek je navrhovatel pevně přesvědčen o tom, že by úloha ESMA 
jako zprostředkovatele měla být lépe definována a dále zdokonalena. Orgán ESMA by kromě 
toho měl být více zapojen na mezinárodní úrovni, přičemž jeho dohody by měly zůstat 
nezávazné. Měla by se prosazovat další opatření ke zvýšení transparentnosti a na podporu 
uplatňování administrativních standardů. 

Navrhovatel se konečně domnívá, že je zapotřebí věnovat větší pozornost tomu, aby v návrhu 
byla uspokojivě zohledněna ochrana spotřebitelů a investorů na finančních trzích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Finanční krize v letech 2007/2008 
odhalila závažné nedostatky ve finančním 

(1) Finanční krize v letech 2007/2008 
odhalila závažné nedostatky ve finančním 

                                               
1 Např. v některých členských státech je na trhu pouze omezený počet hlavních subjektů. Zveřejnění jakýchkoli 
shromážděných údajů by proto fakticky znamenalo zveřejnění informací o jednotlivých společnostech.
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dohledu jak v konkrétních případech, tak 
ve vztahu k finančnímu systému jako 
celku. Organizace dohledu na úrovni 
jednotlivých členských států pokulhává za 
realitou integrovaných a vzájemně 
propojených evropských finančních trhů, 
na kterých mnoho finančních firem působí 
přes hranice. Krize odhalila nedostatky 
v oblasti spolupráce, koordinace, 
jednotného uplatňování práva Společenství 
a důvěry mezi vnitrostátními orgány 
dohledu.

dohledu jak v konkrétních případech, tak 
ve vztahu k finančnímu systému jako 
celku. Ukázalo se, že organizace dohledu 
na úrovni jednotlivých členských států je 
nedostatečná vzhledem k realitě
integrovaných a vzájemně propojených 
evropských finančních trhů, na kterých 
mnoho finančních firem působí přes 
hranice. Krize odhalila nedostatky v oblasti 
spolupráce, koordinace, jednotného 
uplatňování práva Společenství a důvěry 
mezi vnitrostátními orgány dohledu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Zajištění správného a úplného 
uplatňování práva Společenství je 
základním předpokladem pro dosažení 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, stability finančního 
systému a neutrálních podmínek pro 
konkurenci mezi účastníky finančního trhu
Společenství. Měl by být tedy vytvořen 
mechanismus, na jehož základě by orgán 
ESMA řešil případy nesprávného nebo 
nedostatečného uplatňování práva
Společenství. Tento mechanismus by se 
měl uplatňovat v oblastech, ve kterých 
právní předpisy Společenství stanovují 
jednoznačné a nepodmíněné povinnosti.

(17) Zajištění správného a úplného 
uplatňování práva Unie je základním 
předpokladem pro dosažení integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, stability finančního 
systému a neutrálních podmínek pro 
konkurenci mezi účastníky finančního trhu
Unie. Měl by být tedy vytvořen 
mechanismus, na jehož základě by orgán 
ESMA řešil případy neuplatňování práva
Unie. Tento mechanismus by se měl 
uplatňovat v oblastech, ve kterých právní 
předpisy Společenství stanovují 
jednoznačné a nepodmíněné povinnosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pro vyřešení výjimečných případů 
trvalé nečinnosti příslušného vnitrostátního 
orgánu by měl být orgán ESMA oprávněn 

(20) Pro vyřešení výjimečných případů 
trvalé nečinnosti příslušného vnitrostátního 
orgánu by měl být orgán ESMA oprávněn 
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jako poslední východisko přijímat 
rozhodnutí určená jednotlivým finančním 
institucím. Toto oprávnění by se mělo 
omezit na výjimečné okolnosti, kdy 
příslušný orgán nedodržuje rozhodnutí, 
které mu bylo určeno, a kdy se na finanční 
instituce přímo vztahuje právo 
Společenství na základě stávajících či 
budoucích nařízení EU.

jako poslední východisko a pouze 
v naléhavých situacích přijímat rozhodnutí 
určená jednotlivým finančním institucím.
Toto oprávnění by se mělo omezit na 
výjimečné okolnosti, kdy příslušný orgán 
nedodržuje rozhodnutí, které mu bylo 
určeno, a kdy se na finanční instituce 
přímo vztahuje právo Společenství na 
základě stávajících či budoucích nařízení 
EU.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Orgán ESMA by měl aktivně 
podporovat sbližování dohledu v rámci
celého Společenství s cílem zavedení 
společné kultury dohledu.

(25) Orgán ESMA by měl aktivně 
podporovat sbližování dohledu v rámci
celé Unie s cílem zavedení společné 
kultury dohledu a současně plně 
respektovat odpovědnost členských států 
ve fiskální oblasti.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Pro zajištění finanční stability je nutné 
včas identifikovat trendy, možná rizika 
a zranitelná místa vyplývající 
z mikroobezřetnostní úrovně 
v mezinárodním měřítku a napříč 
odvětvími. Orgán ESMA by měl sledovat 
a hodnotit tento vývoj v oblasti vlastní 
působnosti a pravidelně a v případě 
nutnosti i v jednotlivých konkrétních 
případech informovat Evropský parlament, 
Radu, Komisi, ostatní evropské orgány 
dohledu a Evropský výbor pro systémová 

(28) Pro zajištění finanční stability je nutné 
včas identifikovat trendy, možná rizika 
a zranitelná místa vyplývající 
z mikroobezřetnostní úrovně 
v mezinárodním měřítku a napříč 
odvětvími. Orgán ESMA by měl sledovat 
a hodnotit tento vývoj v oblasti vlastní 
působnosti a pravidelně informovat 
Evropský parlament, Radu, Komisi, ostatní 
evropské orgány dohledu a Evropský výbor 
pro systémová rizika, jakož i příslušné 
vnitrostátní orgány. Dále by měl orgán 
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rizika. Dále by měl orgán ESMA 
koordinovat v rámci celého Společenství
zátěžové testy, jejichž cílem je vyhodnotit 
odolnost účastníků finančního trhu vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji, přičemž 
zajistí co nejjednotnější metodiku 
provádění těchto testů na vnitrostátní 
úrovni.

ESMA koordinovat v rámci celé Unie
zátěžové testy, jejichž cílem je vyhodnotit 
odolnost účastníků finančního trhu vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji, přičemž 
zajistí co nejjednotnější metodiku 
provádění těchto testů na vnitrostátní 
úrovni.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Vzhledem ke globalizaci finančních 
služeb a rostoucímu významu 
mezinárodních standardů by měl orgán 
ESMA podporovat dialog a spolupráci 
s orgány dohledu mimo Společenství. Musí 
plně respektovat stávající úlohu 
a působnost evropských institucí ve 
vztazích s orgány mimo Společenství a na 
mezinárodních fórech.

(29) Vzhledem ke globalizaci finančních 
služeb a rostoucímu významu 
mezinárodních standardů by měl orgán 
ESMA podporovat dialog a spolupráci 
s orgány dohledu mimo Společenství. Musí 
plně respektovat stávající úlohu 
a působnost evropských institucí ve 
vztazích s orgány mimo Unii a na 
mezinárodních fórech. Orgán ESMA by 
měl být také schopen těžit ze spolupráce 
s mezinárodními fóry, kterou již Komise 
využívá.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pro účinné vykonávání svých 
povinností by měl mít orgán ESMA právo 
vyžadovat veškeré nezbytné informace.
Aby se zabránilo duplicitě oznamovací 
povinnosti účastníků finančního trhu, měly 
by být tyto informace za běžných okolností 
předkládány vnitrostátními orgány 
dohledu, které jsou co nejblíže finančním 
trhům a účastníkům trhu. Orgán ESMA by 
měl mít také pravomoc vyžadovat 

(31) Pro účinné vykonávání svých 
povinností by měl mít orgán ESMA právo 
vyžadovat veškeré nezbytné informace.
Aby se zabránilo duplicitě oznamovací 
povinnosti účastníků finančního trhu, měly 
by být tyto informace za běžných okolností 
předkládány vnitrostátními orgány 
dohledu, které jsou co nejblíže finančním 
trhům a účastníkům trhu, za předpokladu, 
že důvěrné informace nejsou poskytovány 
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informace přímo od účastníků finančního 
trhu a dalších stran, jestliže příslušný 
vnitrostátní orgán tyto informace 
neposkytne nebo nemůže poskytnout včas.
Orgány členských států by měly být 
povinny pomáhat orgánu ESMA při 
prosazování těchto přímých požadavků.

neoprávněným subjektům či orgánům.
Orgán ESMA by měl mít také pravomoc 
vyžadovat informace přímo od účastníků 
finančního trhu a dalších stran, jestliže 
příslušný vnitrostátní orgán tyto informace 
neposkytne nebo nemůže poskytnout včas.
Orgány členských států by měly být 
povinny pomáhat orgánu ESMA při 
prosazování těchto přímých požadavků.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro zajištění plné efektivity fungování 
Evropského výboru pro systémová rizika 
a následné odezvy na jeho varování 
a doporučení je podstatná úzká spolupráce 
mezi orgánem ESMA a Evropským 
výborem pro systémová rizika. Orgán 
ESMA by měl s Evropským výborem pro 
systémová rizika sdílet všechny příslušné 
informace. Údaje týkající se jednotlivých 
podniků by měly být předkládány pouze na 
žádost s odůvodněním. Jakmile orgán 
ESMA nebo vnitrostátní orgán dohledu 
obdrží od Evropského výboru pro 
systémová rizika varování či doporučení, 
měl by orgán ESMA přijmout okamžitá 
opatření a zajistit následná opatření.

(32) Pro zajištění plné efektivity fungování 
Evropského výboru pro systémová rizika 
a následné odezvy na jeho varování 
a doporučení je podstatná úzká spolupráce 
mezi orgánem ESMA a Evropským 
výborem pro systémová rizika. Orgán 
ESMA by měl s Evropským výborem pro 
systémová rizika sdílet všechny příslušné 
informace. Údaje týkající se jednotlivých 
podniků by měly být předkládány pouze na 
žádost s odůvodněním a měly by být 
systematicky chráněny v souladu 
s právními předpisy Unie. Jakmile orgán 
ESMA nebo vnitrostátní orgán dohledu 
obdrží od Evropského výboru pro 
systémová rizika varování či doporučení, 
měl by orgán ESMA přijmout okamžitá 
opatření a zajistit následná opatření.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Základní povinností členských států je 
udržování finanční stability při řešení 
krizí, zejména s ohledem na stabilizaci 

(34) Základní povinností členských států je 
udržování finanční stability v krizových 
situacích, zejména s ohledem na stabilizaci 
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a záchranu konkrétních účastníků 
finančního trhu, kteří jsou 
v problematické situaci. Opatření orgánu 
ESMA v mimořádných situacích či při 
řešení problémů s dopadem na stabilitu
účastníka finančního trhu by neměla nijak 
ovlivnit fiskální povinnosti členských států.
Měl by být vytvořen mechanismus, kterým 
by se členské státy mohly odvolat na toto 
ochranné opatření a postoupit záležitost 
Radě ke konečnému rozhodnutí.
S ohledem na konkrétní povinnosti 
členských států je v tomto ohledu vhodné 
zapojit do celé záležitosti i Radu.

a záchranu konkrétních finančních 
institucí, které jsou v problematické 
situaci. Opatření orgánu ESMA 
v mimořádných situacích či při řešení 
problémů s dopadem na stabilitu finanční 
instituce by neměla nijak ovlivnit fiskální 
povinnosti členských států. Měl by být 
vytvořen mechanismus, kterým by členské 
státy mohly požádat o přezkoumání
rozhodnutí orgánu ESMA.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti směrnice 97/9/ES, směrnice 
98/26/ES, směrnice 2001/34/ES, směrnice 
2002/47/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES, 
směrnice 2004/25/ES, směrnice 
2004/39/ES, směrnice 2004/109/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2009/65/ES, směrnice 2002/65/ES, 
směrnice 2006/49/ES (aniž by byla dotčena 
pravomoc Evropského orgánu pro 
bankovnictví, pokud jde o obezřetnostní 
dohled), směrnice … [budoucí směrnice 
AIFM] a nařízení … [budoucí nařízení 
o ratingových agenturách], včetně všech 
směrnic, nařízení a rozhodnutí založených 
na těchto právních aktech, a jakéhokoli 
dalšího právního aktu Společenství, který 
orgánu ESMA uděluje úkoly.

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti směrnice 97/9/ES, směrnice 
98/26/ES, směrnice 2001/34/ES, směrnice 
2002/47/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES, 
směrnice 2004/39/ES, směrnice 
2004/109/ES, směrnice 2005/60/ES, 
směrnice 2009/65/ES, směrnice 
2002/65/ES, směrnice 2006/49/ES (aniž by 
byla dotčena pravomoc Evropského orgánu 
pro bankovnictví, pokud jde 
o obezřetnostní dohled), směrnice … 
[budoucí směrnice AIFM] a nařízení … 
[budoucí nařízení o ratingových 
agenturách], včetně všech směrnic, 
nařízení a rozhodnutí založených na těchto 
právních aktech, a jakéhokoli dalšího 
právního aktu Společenství, který orgánu 
ESMA uděluje úkoly.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni.
Za tímto účelem přispívá orgán ESMA 
k zajištění jednotného, účinného 
a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu 
a předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni 
a současně zohledňovat nutnost zlepšení 
hospodářské soutěže a inovace na vnitřním 
trhu a zajistit globální 
konkurenceschopnost. Za tímto účelem 
přispívá orgán ESMA k zajištění 
jednotného, účinného a efektivního 
uplatňování práva Společenství podle čl. 1 
odst. 2 výše tím, že podporuje sbližování 
dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vydávat pokyny a doporučení, jak je 
stanoveno v článku 8;

b) vydávat nezávazné pokyny 
a doporučení, jak je stanoveno v článku 8;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické normy Technické normy – akty v přenesené 
pravomoci

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán ESMA v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů.

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán ESMA v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách, 
přičemž účastníci finančního trhu budou 
zapojeni do navrhování veškerých 
pravidel, která pro ně budou stanovována, 
aby se zajistilo, že tato pravidla budou 
přiměřená svým cílům a nebudou příliš 
přísná, a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí, která budou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie.

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí jako akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
orgán ESMA pokyny a doporučení určená 
příslušným orgánům či účastníkům 
finančního trhu.

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
orgán ESMA pokyny a doporučení určená 
příslušným orgánům či účastníkům 
finančního trhu. Orgán ESMA provádí 
otevřené veřejné konzultace o pokynech 
a doporučeních a provádí analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů 
a přínosů. Pokyny se zveřejňují na 
internetových stránkách orgánu.

Příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, 
aby tyto pokyny a doporučení plnily.

Příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, 
aby tyto pokyny a doporučení plnily.

Jestliže příslušný orgán nebude tyto 
pokyny či doporučení uplatňovat, sdělí 
orgánu ESMA důvody tohoto jednání.

Jestliže příslušný orgán nebude tyto 
pokyny či doporučení uplatňovat, sdělí 
orgánu ESMA důvody tohoto jednání.
Orgán ESMA tyto důvody zveřejní 
a současně příslušný orgán řádně 
informuje o svém úmyslu tak učinit.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotné uplatňování předpisů
Společenství

Neuplatňování právních předpisů Unie

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje
správně právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2, zejména jestliže nezajistí, aby 
účastník finančního trhu plnil požadavky 
stanovené těmito právními předpisy, má 
orgán ESMA pravomoci stanovené 
v odstavcích 2, 3 a 6 tohoto článku.

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje 
právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2, 
zejména jestliže nezajistí, aby účastník 
finančního trhu plnil požadavky stanovené 
těmito právními předpisy, má orgán ESMA 
pravomoci stanovené v odstavcích 2, 3 a 6 
tohoto článku.

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

orgánů, Evropského parlamentu, Rady 
nebo Komise nebo z vlastní iniciativy a po 
sdělení dotčenému příslušnému orgánu 
může orgán ESMA provádět šetření
údajného neuplatňování práva Unie.

Aniž by byly dotčeny pravomoci stanovené 
v článku 20, poskytne příslušný orgán 
orgánu ESMA neprodleně veškeré 
informace, které orgán ESMA považuje za 
nezbytné pro své šetření.

Aniž by byly dotčeny pravomoci stanovené 
v článku 20, poskytne příslušný orgán 
orgánu ESMA neprodleně veškeré 
informace, které orgán ESMA považuje za 
nezbytné pro své šetření.

3. Orgán ESMA může nejpozději do dvou 
měsíců od zahájení šetření vydat 
dotčenému příslušnému orgánu 
doporučení, ve kterém stanoví opatření 
nezbytná pro zajištění souladu s právem
Společenství.

Orgán ESMA může nejpozději do dvou 
měsíců od zahájení šetření vydat 
dotčenému příslušnému orgánu 
doporučení, ve kterém stanoví opatření 
nezbytná pro zajištění souladu s právem
Unie.

Do deseti pracovních dnů od obdržení 
doporučení příslušný orgán informuje 
orgán ESMA o krocích, které přijal nebo 
které plánuje přijmout pro zajištění souladu 
s právem Společenství.

Do deseti pracovních dnů od obdržení 
doporučení příslušný orgán informuje 
orgán ESMA o krocích, které přijal nebo 
které plánuje přijmout pro zajištění souladu 
s právem Unie.

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

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

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

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

Komise zajistí, aby bylo respektováno 
právo příjemců rozhodnutí na vyjádření.

Komise zajistí, aby bylo respektováno 
právo příjemců rozhodnutí na vyjádření.

Orgán ESMA a příslušné orgány 
poskytnou Komisi všechny nezbytné 
informace.

Orgán ESMA a příslušné orgány 
poskytnou Komisi všechny nezbytné 
informace.

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

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení 
rozhodnutí podle odstavce 4 příslušný 
orgán informuje Komisi a orgán ESMA 
o krocích, které přijal nebo které plánuje 
přijmout pro realizaci rozhodnutí Komise.
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6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 
lhůtě v něm uvedené a je-li nutné včas 
napravit neplnění ze strany příslušného 
orgánu, aby byly zachovány nebo 
obnoveny neutrální podmínky pro 
konkurenci na trhu nebo aby se zajistilo 
správné fungování a integrita finančního 
systému, může orgán ESMA v případě, že 
se příslušné požadavky právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na 
účastníky finančního trhu, přijmout 
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle práva Společenství, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy
o fungování Evropské unie, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 
lhůtě v něm uvedené a je-li nutné včas 
napravit neplnění ze strany příslušného 
orgánu, aby byly zachovány nebo 
obnoveny neutrální podmínky pro 
konkurenci na vnitřním trhu nebo aby se 
zajistilo správné fungování a integrita 
finančního systému v rámci 
přeshraničních činností, může orgán 
ESMA v případě, že se příslušné 
požadavky právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na účastníky 
finančního trhu, přijmout individuální 
rozhodnutí určené účastníku finančního 
trhu, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle práva Unie, včetně 
případného ukončení konkrétního jednání.
Před přijetím individuálního rozhodnutí 
o tom orgán ESMA informuje Komisi.
Komise zajistí, aby bylo respektováno 
právo příjemců rozhodnutí na vyjádření.
Orgán ESMA a příslušné orgány 
poskytnou Komisi všechny nezbytné 
informace.
Do dvou týdnů od obdržení návrhu 
rozhodnutí orgánu ESMA rozhodne 
Komise o tom, zda návrh schválí. Komise 
tuto lhůtu nesmí prodloužit. Komise může 
návrh rozhodnutí schválit pouze částečně 
nebo v pozměněném znění, jestliže to 
vyžaduje zájem Unie.
Jestliže Komise návrh rozhodnutí 
neschválí nebo jej schválí jen částečně či 
v pozměněném znění, neprodleně 
informuje orgán ESMA prostřednictvím 
formálního stanoviska.
Orgán ESMA do jednoho týdne od 
obdržení tohoto formálního stanoviska 
přezkoumá a upraví své rozhodnutí podle 
formálního stanoviska Komise a bez 
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odkladu jej předá Komisi.
Do jednoho týdne od obdržení 
pozměněného rozhodnutí orgánu ESMA 
Komise rozhodne o jeho schválení či 
zamítnutí.
Pokud Komise pozměněné rozhodnutí 
zamítne, považuje se toto rozhodnutí za 
nepřijaté.

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

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

7. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 
mají přednost před veškerými předchozími 
rozhodnutími přijatými příslušnými 
orgány v téže záležitosti.
Jakékoliv opatření příslušných orgánů 
související se skutečnostmi, které jsou 
předmětem rozhodnutí podle odstavce 4 
nebo 6, musí těmto rozhodnutím 
odpovídat.

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány
v přeshraničních případech

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
stanovené v článku 9, jestliže příslušný 
orgán nesouhlasí s postupem nebo 
obsahem opatření či nečinností jiného 
příslušného orgánu v oblastech, ve kterých 

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

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

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aby orgán ESMA mohl vykonávat 
svou podpůrnou a koordinační roli, musí 
jej dotyčné příslušné vnitrostátní orgány 
dohledu plně informovat o relevantním 
vývoji ohledně situace uvedené v odstavci 
1 a přizvat jej jako pozorovatele na 
veškerá zasedání.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 3 
mají přednost před jakýmkoli předchozím 
rozhodnutím přijatým příslušným 
orgánem v téže záležitosti. Jakékoli 
opatření příslušných orgánů související 
s otázkami, které jsou předmětem 
rozhodnutí přijatých podle odstavce 3, 
musí být v souladu s tímto rozhodnutím.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
orgánu ESMA, a tedy nezajistí, aby 
účastník finančního trhu plnil požadavky, 
které se na něj přímo vztahují podle 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2, může orgán ESMA přijmout 
individuální rozhodnutí určené účastníku 
finančního trhu, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle práva Společenství, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy
o fungování Evropské unie, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
orgánu ESMA, a tedy nezajistí, aby 
účastník finančního trhu plnil požadavky, 
které se na něj přímo vztahují podle 
právních předpisů uvedených v čl. 1 
odst. 2, může orgán ESMA v souladu 
s postupem stanoveným v čl. 9 odst. 6
přijmout individuální rozhodnutí určené 
účastníku finančního trhu, v němž bude 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke 
splnění jeho povinností podle práva Unie, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) vystupuje na žádost příslušných orgánů
nebo z vlastní iniciativy jako 
zprostředkovatel, aniž by tím byl dotčen 
článek 11;

3) vykonává na žádost příslušných orgánů
nezávazné zprostředkování, aniž by tím 
byl dotčen článek 11;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byly dotčeny pravomoci orgánů
Společenství, může orgán ESMA 
navazovat kontakty s orgány dohledu ze 
třetích zemí. Může uzavírat administrativní 
dohody s mezinárodními organizacemi i se 
správními orgány třetích zemí.

Aniž by byly dotčeny pravomoci orgánů
EU, může orgán ESMA navazovat 
kontakty s orgány dohledu ze třetích zemí.
Může uzavírat administrativní dohody 
s mezinárodními organizacemi i se 
správními orgány třetích zemí. Tyto 
dohody nevytváří právní závazky ze strany 



PE430.969v02-00 18/21 AD\813230CS.doc

CS

Unie a jejích členských států.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány a jiné orgány veřejné 
správy členských států poskytnou orgánu 
ESMA na jeho žádost veškeré informace 
nezbytné pro plnění jeho povinností 
stanovených tímto nařízením.

1. Příslušné orgány a jiné orgány veřejné 
správy členských států poskytnou orgánu 
ESMA na jeho žádost veškeré informace 
nezbytné pro plnění jeho povinností 
stanovených tímto nařízením, přičemž plně 
respektují použitelná ustanovení 
o důvěrnosti a ochraně údajů stanovená 
v příslušných právních předpisech Unie.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán ESMA může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu.

Orgán ESMA může také požádat 
o předkládání informací v pravidelném 
intervalu. Jakákoli taková žádost se 
případně předkládá za použití společných 
pravidel výkaznictví.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů

Zřízení skupiny zúčastněných stran 
v oblasti cenných papírů a trhů
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely konzultací se zúčastněnými
stranami v oblastech souvisejících s úkoly 
orgánu ESMA se zřídí skupina
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů.

1. Orgán ESMA zřídí pro účely konzultací 
se zúčastněnými stranami v oblastech 
souvisejících s úkoly orgánu ESMA
skupinu zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při svém rozhodování zajistí rada orgánů 
dohledu v největším možném rozsahu
odpovídající geografickou rovnováhu 
a zastoupení zúčastněných stran z celého 
Společenství.

Při svém rozhodování zajistí rada orgánů 
dohledu odpovídající geografickou 
rovnováhu a zastoupení zúčastněných stran 
z celého Společenství.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11
nijak neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států.

1. Orgán ESMA zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článku 10 nebo 11
přímo neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může orgánu 
ESMA a Komisi do jednoho měsíce ode 
dne, kdy je rozhodnutí orgánu ESMA 
sděleno příslušnému orgánu, oznámit, že 
příslušný orgán nebude rozhodnutí 
uplatňovat.

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může to do tří 
pracovních dnů ode dne, kdy je rozhodnutí 
orgánu ESMA sděleno příslušnému 
orgánu, oznámit orgánu ESMA, Radě 
a Komisi.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do jednoho měsíce od oznámení členského 
státu orgán ESMA informuje členský stát, 
zda své rozhodnutí potvrzuje, nebo jej 
pozměňuje, či ruší.

Do jednoho týdne od oznámení členského 
státu orgán ESMA informuje členský stát, 
zda své rozhodnutí potvrzuje, nebo jej 
pozměňuje, či ruší. Je-li rozhodnutí 
potvrzeno nebo pozměněno, orgán ESMA 
uvede, že tím není dotčena fiskální 
povinnost.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže orgán ESMA své rozhodnutí 
potvrdí, rozhodne Rada kvalifikovanou 
většinou podle článku 205 Smlouvy do
dvou měsíců o tom, zda se rozhodnutí 
orgánu ESMA potvrzuje, nebo ruší.

Jestliže orgán ESMA své rozhodnutí 
potvrdí, rozhodne Rada kvalifikovanou 
většinou podle článku 238 Smlouvy
o fungování Evropské unie do jednoho 
měsíce o tom, zda se rozhodnutí orgánu 
ESMA potvrzuje, nebo ruší.
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