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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Na základe odporúčaní De Larosièrovej správy predložila Komisia návrhy novej štruktúry 
európskeho finančného dohľadu. Účelom týchto legislatívnych návrhov, ktoré Komisia 
zverejnila 23. septembra 2009, je vytvoriť:

- Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS) na vykonávanie dohľadu nad 
jednotlivými finančnými inštitúciami („mikroprudenciálny dohľad“) pozostávajúci zo 
siete vnútroštátnych orgánov dohľadu, ktoré by spolupracovali s novými európskymi 
orgánmi dohľadu1, čím by došlo k spojeniu spoločného európskeho rámca pre 
finančný dohľad s odbornými poznatkami miestnych orgánov dohľadu a orgánov 
dohľadu na mikroprudenciálnej úrovni;

- Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) na monitorovanie a posudzovanie rizík 
pre stabilitu finančného systému ako celku („makroprudenciálny dohľad“). 

Európske orgány dohľadu budú orgánmi Spoločenstva s právnou subjektivitou a ich cieľom je 
prispievať k: (i) zvyšovaniu úrovne regulácie a dohľadu na vnútornom trhu, ii) zabezpečeniu 
integrity a riadneho chodu/fungovania finančných trhov a iii) zaisteniu stability finančného 
systému pri posilnení koordinácie dohľadu na európskej a medzinárodnej úrovni. 

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca podporuje jadro návrhu a hodlá konštruktívne začleniť stanovisko Výboru pre 
právne veci do činnosti gestorského výboru. Vyjadruje presvedčenie, že je potrebné vykonať 
zásadné reformy finančných trhov a inštitúcií EÚ s cieľom posilniť hospodársku súťaž 
podporou rovnakých podmienok pre všetkých a v čo najväčšej miere zabezpečiť jednotnosť 
opatrení a regulácie. Zastáva názor, že návrh s určitými vylepšeniami a inováciami, ako sa 
navrhuje v tomto návrhu stanoviska, je nevyhnutný na zabezpečenie efektívnejšieho dohľadu 
a tvorby pravidiel a na lepšiu identifikáciu rizík vo finančnom systéme.

Spravodajca vyjadruje pevné presvedčenie, že žiadna rozhodovacia právomoc orgánu pre 
cenné papiere a trhy by sa nemala uplatňovať spôsobom, ktorým možno jednak oslabiť 
schopnosť vnútroštátnych orgánov dohľadu vykonávať svoju regulačnú povinnosť, jednak 
podporiť regulačnú neistotu pre jednotlivé subjekty podliehajúce dohľadu na miestnej 
úrovni2. Preto sa možnosť orgánu pre cenné papiere a trhy prijímať samostatné rozhodnutia 
týkajúce sa účastníkov finančného trhu mala zachovať pre prípady núdzových situácií, ako sa 

                                               
1 Týmito orgánmi sú Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).
2 Ako je stanovené Európskym súdnym dvorom vo veci Meroni (Meroni/Vysoký úrad, C-9/56 a 10/56, 1958 Zb.
s. 133 a 157), inštitúcia nesmie prenášať právomoci, ktoré sama nevlastní. Ak orgán pre cenné papiere a trhy 
získa právomoc rozhodovať, či príslušný vnútroštátny orgán dodržal právne predpisy Spoločenstva, ako sa 
navrhuje v článku 9 ods. 6 a článku 11 ods. 3, znamenalo by to udeliť orgánu pre cenné papiere a trhy právomoc, 
ktorá presahuje rámec vymedzených výkonných právomocí zahŕňajúcich rozhodnutia vo veciach, v prípade 
ktorých je správne uplatňovanie práva sporné.
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uvádza v článku 10 ods. 3.  

Pokiaľ ide o bežné situácie, Výbor pre právne veci prijal na základe kompromisu so širokou 
podporou pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v súvislosti s právomocami orgánov dohľadu na 
prijímanie rozhodnutí určených účastníkom trhu v každodenných situáciách (články 9 ods. 6 a 
11 ods. 4), v ktorých navrhol postup, ktorý sa má uplatňovať medzi orgánom a Komisiou s 
cieľom lepšie zladiť právomoci orgánov dohľadu a právomoci zverené Komisii podľa článku 
17 ods. 1 ZEÚ a článku 258 ZFEÚ.

Záväzné pravidlá by sa mali navrhovať výlučne na úrovni EÚ, či už prostredníctvom inštitúcií 
EÚ alebo EOD, pod dohľadom týchto inštitúcií, a teda pri dodržiavaní zásady subsidiarity. 
Spravodajca sa však domnieva, že je nevyhnutné zamedziť výkladom, ktoré sú neúmerné 
cieľu, sú príliš podrobné či niekedy nevhodné, pretože boli vypracované narýchlo a bez 
skutočného dialógu. Spravodajca preto dôrazne podporuje zapojenie účastníkov trhu do 
rozhodovacieho procesu. 

Nevyhnutným predpokladom je spolupráca a výmena informácií na mikro- a makroúrovni. Je 
však dôležité, aby akékoľvek právomoci orgánu pre cenné papiere a trhy v tejto oblasti boli 
zlučiteľné s povinnosťami týkajúcimi sa služobného tajomstva, ako je uvedené v právnych 
predpisoch EÚ tak, aby dôverné informácie boli naďalej mimo dosahu tých úradov a orgánov, 
ktoré na ne nemajú právo. Takisto je nevyhnutné zohľadniť skutočnosť, že v niektorých 
prípadoch bude náročné zabezpečiť anonymizáciu zhromaždených údajov, ktoré sa majú 
zverejniť nielen príslušným orgánom1. Spravodajca sa preto domnieva, že dôverné údaje treba 
chrániť dôsledne a v súlade s právom EÚ. 

Popri týchto hlavných otázkach spravodajca vyjadruje pevné presvedčenie, že 
sprostredkovateľská úloha orgánu pre cenné papiere a trhy by sa mala lepšie definovať a ďalej 
zdokonaliť. Navyše orgán pre cenné papiere a trhy by mal vo väčšej miere pôsobiť na 
medzinárodnej scéne, zatiaľ čo jeho dohody by mali naďalej nezáväzný charakter  Mali by sa 
presadzovať dodatočné opatrenia na zvýšenie transparentnosti a podporu používania 
administratívnych noriem. 

Napokon sa spravodajca nazdáva, že ďalej by sa mala venovať pozornosť zabezpečeniu toho, 
aby sa v návrhu dostatočne zohľadnila ochrana spotrebiteľov a investorov na finančných 
trhoch.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
                                               
1 Napríklad v niektorých členských štátoch sú trhy obmedzené na malý počet najdôležitejších aktérov. 
Zverejnením akýchkoľvek hromadných údajov by v skutočnosti došlo k zverejneniu informácií o jednotlivých 
formách.
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 
odhalila vo finančnom dohľade závažné 
nedostatky, a to tak v konkrétnych 
prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným 
systémom ako celkom. Modely dohľadu na 
vnútroštátnom základe zaostávajú za
integrovanou a vzájomne prepojenou 
realitou dnešných európskych finančných 
trhov, v rámci ktorých mnohé finančné 
firmy podnikajú cezhranične. Kríza 
odhalila nedostatky v spolupráci, 
koordinácii, konzistentnom uplatňovaní 
právnych predpisov Spoločenstva a v 
dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi 
dohľadu.

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 
odhalila vo finančnom dohľade závažné 
nedostatky, a to tak v konkrétnych 
prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným 
systémom ako celkom. Ukázalo sa, že 
modely dohľadu na vnútroštátnom základe 
sú nedostatočné na to, aby dokázali čeliť 
integrovanej a vzájomne prepojenej 
realite európskych finančných trhov, v 
rámci ktorých mnohé finančné firmy 
podnikajú cezhranične. Kríza odhalila 
nedostatky v spolupráci, koordinácii, 
konzistentnom uplatňovaní právnych 
predpisov Spoločenstva a v dôvere medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Zaistenie správneho a úplného 
uplatňovania právnych predpisov 
Spoločenstva je základným predpokladom 
pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie 
finančných trhov, stabilitu finančných 
systémov a neutrálne podmienky 
hospodárskej súťaže pre finančné inštitúcie 
v Spoločenstve. Mal by sa preto vytvoriť 
mechanizmus, ktorým by orgán pre cenné 
papiere a trhy riešil prípady nesprávneho 
alebo nedostatočného uplatňovania
právnych predpisov Spoločenstva. Tento 
mechanizmus by sa mal vzťahovať na 
oblasti, v ktorých sa na základe právnych 
predpisov Spoločenstva vymedzujú jasné 
a nepodmienečné povinnosti.

(17) Zaistenie správneho a úplného 
uplatňovania právnych predpisov Únie je 
základným predpokladom pre integritu, 
účinnosť a riadne fungovanie finančných 
trhov, stabilitu finančných systémov 
a neutrálne podmienky hospodárskej 
súťaže pre účastníkov finančného trhu 
v Únie. Mal by sa preto vytvoriť 
mechanizmus, ktorým by orgán pre cenné 
papiere a trhy riešil prípady
neuplatňovania právnych predpisov Únie. 
Tento mechanizmus by sa mal vzťahovať 
na oblasti, v ktorých sa na základe 
právnych predpisov Spoločenstva 
vymedzujú jasné a nepodmienečné 
povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) S cieľom prekonať výnimočné situácie 
spojené s pretrvávajúcou nečinnosťou 
daného príslušného orgánu by mal mať 
orgán pre cenné papiere a trhy ako 
poslednú možnosť právomoc prijať 
rozhodnutia adresované jednotlivým 
finančným inštitúciám. Táto právomoc by 
mala byť obmedzená na výnimočné 
okolnosti, za ktorých príslušný orgán 
nedodržiava rozhodnutia, ktoré sú mu 
adresované a za ktorých sa právne predpisy 
Spoločenstva vzťahujú priamo na finančné 
inštitúcie na základe existujúcich alebo 
budúcich nariadení EÚ.

(20) S cieľom prekonať výnimočné situácie 
spojené s pretrvávajúcou nečinnosťou 
daného príslušného orgánu by mal mať 
orgán pre cenné papiere a trhy ako 
poslednú možnosť a iba v naliehavých 
situáciách právomoc prijať rozhodnutia 
adresované jednotlivým finančným 
inštitúciám. Táto právomoc by mala byť 
obmedzená na výnimočné okolnosti, za 
ktorých príslušný orgán nedodržiava 
rozhodnutia, ktoré sú mu adresované a za 
ktorých sa právne predpisy Spoločenstva 
vzťahujú priamo na finančné inštitúcie na 
základe existujúcich alebo budúcich 
nariadení EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal
aktívne podporovať konvergenciu dohľadu 
v celom Spoločenstve s cieľom zaviesť 
spoločnú kultúru dohľadu.

(25) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal 
aktívne podporovať konvergenciu dohľadu 
v celej Únii s cieľom zaviesť spoločnú 
kultúru dohľadu pri plnom dodržiavaní 
rozpočtových povinností členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je 
potrebné v prvom štádiu identifikovať 
trendy, potenciálne riziká a slabé miesta 
vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, 

(28) S cieľom zaručiť finančnú stabilitu je 
potrebné v prvom štádiu identifikovať 
trendy, potenciálne riziká a slabé miesta 
vyplývajúce z mikroprudenciálnej úrovne, 
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cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre 
cenné papiere a trhy by mal monitorovať 
a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej 
pôsobnosti a v prípade potreby informovať 
Európsky parlament, Radu, Komisiu, 
ostatné európske orgány dohľadu 
a Európsky výbor pre systémové riziká na 
pravidelnom a v prípade potreby ad hoc 
základe. Orgán pre cenné papiere a trhy by 
mal takisto koordinovať záťažové testy 
v rámci Spoločenstva s cieľom posúdiť 
reakcie účastníkov finančného trhu na 
nepriaznivý vývoj na trhu, pričom zaistí, 
aby sa na vnútroštátnej úrovni pri takýchto 
testoch uplatnila čo najkonzistentnejšia 
metodika.

cezhranične a v rámci sektorov. Orgán pre 
cenné papiere a trhy by mal monitorovať 
a hodnotiť takýto vývoj v oblasti svojej 
pôsobnosti a pravidelne informovať 
Európsky parlament, Radu, Komisiu, 
ostatné európske orgány dohľadu 
a Európsky výbor pre systémové riziká, 
ako aj príslušné vnútroštátne orgány. 
Orgán pre cenné papiere a trhy by mal 
takisto koordinovať záťažové testy v rámci 
Únie s cieľom posúdiť reakcie účastníkov 
finančného trhu na nepriaznivý vývoj na 
trhu, pričom zaistí, aby sa na vnútroštátnej 
úrovni pri takýchto testoch uplatnila čo 
najkonzistentnejšia metodika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných 
služieb a vyšší význam medzinárodných 
noriem by mal orgán pre cenné papiere a 
trhy podporovať dialóg a spoluprácu 
s orgánmi dohľadu mimo Spoločenstva. 
Musí plne dodržiavať existujúce úlohy 
a právomoci európskych inštitúcií vo 
vzťahoch s orgánmi mimo Spoločenstva
a na medzinárodných fórach.

(29) Vzhľadom na globalizáciu finančných 
služieb a vyšší význam medzinárodných 
noriem by mal orgán pre cenné papiere a 
trhy podporovať dialóg a spoluprácu 
s orgánmi dohľadu mimo Spoločenstva. 
Musí plne dodržiavať existujúce úlohy 
a právomoci európskych inštitúcií vo
vzťahoch s orgánmi mimo Únie a na 
medzinárodných fórach. Orgán pre cenné 
papiere a trhy by takisto mal mať 
možnosť profitovať zo spolupráce, ktorú 
už Komisia vyvíja s medzinárodnými 
fórami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal (31) Orgán pre cenné papiere a trhy by mal 
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za účelom účinného vykonávania svojich 
povinností mať právo požadovať všetky 
potrebné informácie. S cieľom zabrániť 
duplicite povinností nahlasovania pre 
účastníkov finančného trhu, mali by tieto 
informácie zvyčajne poskytovať 
vnútroštátne orgány dohľadu, ktoré sú 
najbližšie k finančným trhom 
a k účastníkom trhov. Orgán pre cenné 
papiere a trhy by však mal mať právomoc 
požadovať informácie priamo od 
účastníkov finančného trhu a ostatných 
strán, ak príslušný vnútroštátny orgán 
neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto 
informácie včas. Orgány členských štátov 
by mali byť povinné pomáhať orgánu pre 
cenné papiere a trhy pri presadzovaní 
takýchto priamych žiadostí.

za účelom účinného vykonávania svojich 
povinností mať právo požadovať všetky 
potrebné informácie. S cieľom zabrániť 
duplicite povinností nahlasovania pre 
účastníkov finančného trhu, mali by tieto 
informácie zvyčajne poskytovať 
vnútroštátne orgány dohľadu, ktoré sú 
najbližšie k finančným trhom 
a k účastníkom trhov pod podmienkou, že 
dôverné informácie sa neposkytujú 
orgánom a úradom, ktoré na to nie sú 
oprávnené. Orgán pre cenné papiere a trhy 
by však mal mať právomoc požadovať 
informácie priamo od účastníkov 
finančného trhu a ostatných strán, ak 
príslušný vnútroštátny orgán neposkytol 
alebo nemôže poskytnúť takéto informácie 
včas. Orgány členských štátov by mali byť 
povinné pomáhať orgánu pre cenné papiere 
a trhy pri presadzovaní takýchto priamych 
žiadostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Úzka spolupráca medzi orgánom pre 
cenné papiere a trhy a Európskym 
výborom pre systémové riziká je 
nevyhnutná na zabezpečenie úplnej 
účinnosti fungovania Európskeho výboru 
pre systémové riziká a dodržiavania jej 
varovaní a odporúčaní. Orgán pre cenné 
papiere a trhy by sa mal deliť o všetky 
príslušné informácie s Európskym 
výborom pre systémové riziká. Údaje 
týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa 
mali poskytovať iba na základe 
odôvodnenej žiadosti. Po prijatí varovaní 
alebo odporúčaní adresovaných 
Európskym výborom pre systémové riziká 
orgánu pre cenné papiere a trhy alebo 
vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal 
úrad pre cenné papiere a trhy zaistiť ich 

(32) Úzka spolupráca medzi orgánom pre 
cenné papiere a trhy a Európskym 
výborom pre systémové riziká je 
nevyhnutná na zabezpečenie úplnej 
účinnosti fungovania Európskeho výboru 
pre systémové riziká a dodržiavania jej 
varovaní a odporúčaní. Orgán pre cenné 
papiere a trhy by sa mal deliť o všetky 
príslušné informácie s Európskym 
výborom pre systémové riziká. Údaje 
týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa 
mali poskytovať iba na základe 
odôvodnenej žiadosti a mali by sa 
systematicky ochraňovať v súlade s 
právnymi predpismi Únie. Po prijatí 
varovaní alebo odporúčaní adresovaných 
Európskym výborom pre systémové riziká 
orgánu pre cenné papiere a trhy alebo 
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dodržiavanie. vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal 
úrad pre cenné papiere a trhy zaistiť ich 
dodržiavanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Členské štáty majú hlavnú 
zodpovednosť za zachovanie finančnej 
stability pri krízovom riadení, najmä 
pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie 
v jednotlivých oslabených finančných 
inštitúciách. Opatrenia orgánu pre cenné 
papiere a trhy v núdzi alebo prípady 
urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu 
finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať 
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, 
ktorým by členské štáty mohli nástojiť na 
tejto ochrane a napokon predložiť 
záležitosť na rozhodnutie Rade. Je vhodné 
zveriť úlohu v tejto záležitosti Rade 
vzhľadom na osobitné zodpovednosti 
členských štátov v tomto smere.

(34) Členské štáty majú hlavnú 
zodpovednosť za zachovanie finančnej 
stability v krízových situáciách, najmä 
pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie 
v jednotlivých oslabených finančných 
inštitúciách. Opatrenia orgánu pre cenné 
papiere a trhy v núdzi alebo prípady 
urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu 
finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať 
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, 
ktorým by členské štáty mohli požiadať 
o prehodnotenie rozhodnutia orgánu pre 
cenné papiere a trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Orgán pre cenné papiere a trhy pôsobí v 
oblasti pôsobnosti smernice 97/9/ES, 
smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, 
smernice 2002/47/ES, smernice 
2002/87/ES, smernice 2003/6/ES, smernice 
2003/71/ES, smernice 2004/25/ES, 
smernice 2004/39/ES, smernice 
2004/109/ES, smernice 2005/60/ES, 

2. Orgán pre cenné papiere a trhy pôsobí 
v oblasti pôsobnosti smernice 97/9/ES, 
smernice 98/26/ES, smernice 2001/34/ES, 
smernice 2002/47/ES, smernice 
2002/87/ES, smernice 2003/6/ES, smernice 
2003/71/ES, smernice 2004/39/ES, 
smernice 2004/109/ES, smernice 
2005/60/ES, smernice 2009/65/ES, 
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smernice 2009/65/ES, smernice 
2002/65/ES, smernice 2006/49/ES (bez 
toho aby boli dotknuté kompetencie 
Európskeho orgánu pre bankovníctvo z 
hľadiska prudenciálneho dohľadu), 
smernice … [budúca smernica AIFM] a 
nariadenia … [budúce nariadenie CRA] 
vrátane všetkých smerníc, nariadení a 
rozhodnutí vychádzajúcich z týchto 
predpisov a všetkých ostatných predpisov 
Spoločenstva, ktorými sa zverujú úlohy 
orgánu pre cenné papiere a trhy.

smernice 2002/65/ES, smernice 
2006/49/ES (bez toho aby boli dotknuté 
kompetencie Európskeho orgánu pre 
bankovníctvo z hľadiska prudenciálneho 
dohľadu), smernice … [budúca smernica 
AIFM] a nariadenia … [budúce nariadenie 
CRA] vrátane všetkých smerníc, nariadení 
a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto 
predpisov a všetkých ostatných predpisov 
Spoločenstva, ktorými sa zverujú úlohy 
orgánu pre cenné papiere a trhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Cieľom orgánu je prispieť k: (i)
zlepšeniu fungovania vnútorného trhu, 
predovšetkým vrátane vysokej, účinnej 
a konzistentnej úrovne regulácie 
a dohľadu, ii) ochrane investorov, iii) 
zaisteniu integrity, účinnosti a riadneho 
fungovania finančných trhov, iv) ochrane 
stability finančného systému a v) 
posilneniu medzinárodnej koordinácie 
dohľadu. Na tento účel orgán pre cenné 
papiere a trhy prispeje k zaisteniu 
konzistentného, účinného a efektívneho 
uplatňovania právnych predpisov 
Spoločenstva uvedených v článku 1 ods. 2, 
k podporovaniu konvergencie v oblasti 
dohľadu a k poskytovaniu stanovísk pre 
Európsky parlament, Radu a Komisiu.

4. Cieľom orgánu je prispieť k: (i)
zlepšeniu fungovania vnútorného trhu, 
predovšetkým vrátane vysokej, účinnej 
a konzistentnej úrovne regulácie 
a dohľadu, ii) ochrane investorov, iii) 
zaisteniu integrity, účinnosti a riadneho 
fungovania finančných trhov, iv) ochrane 
stability finančného systému a v) 
posilneniu medzinárodnej koordinácie 
dohľadu, pričom sa zohľadní potreba 
posilnenia hospodárskej súťaže a inovácií 
v rámci vnútorného trhu a potreba 
zabezpečenia celosvetovej 
konkurencieschopnosti. Na tento účel 
orgán pre cenné papiere a trhy prispeje 
k zaisteniu konzistentného, účinného 
a efektívneho uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva uvedených 
v článku 1 ods. 2, k podporovaniu 
konvergencie v oblasti dohľadu a k 
poskytovaniu stanovísk pre Európsky 
parlament, Radu a Komisiu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) vydávať usmernenia a odporúčania, ako 
sa ustanovuje v článku 8;

b) vydávať nezáväzné usmernenia 
a odporúčania, ako sa ustanovuje v článku 
8;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Technické normy Technické normy – delegované akty

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pred predložením technických noriem 
Komisii orgán pre cenné papiere a trhy 
podľa potreby vykoná otvorenú verejnú 
konzultáciu k týmto normám a analyzuje
možné súvisiace náklady a príjmy.

Pred predložením technických noriem 
Komisii orgán pre cenné papiere a trhy 
podľa potreby vykoná otvorenú verejnú 
konzultáciu k týmto normám, pričom 
zapojí účastníkov finančného trhu do 
vypracúvania akýchkoľvek pravidiel, 
ktoré im budú uložené, s cieľom 
zabezpečiť, aby tieto pravidlá boli úmerné 
svojmu cieľu a neboli prehnané, 
a analyzovať možné súvisiace náklady 
a príjmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Normy prijíma Komisia prostredníctvom 
nariadení alebo rozhodnutí a uverejňujú sa 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Normy prijíma Komisia prostredníctvom 
nariadení alebo rozhodnutí ako delegované 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy vydáva 
usmernenia a odporúčania určené 
príslušným orgánom alebo účastníkom 
finančného trhu s cieľom vytvoriť 
konzistentné, účinné a efektívne postupy 
dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, 
jednotné a konzistentné uplatňovanie 
právnych predpisov Spoločenstva.

Orgán pre cenné papiere a trhy vydáva 
usmernenia a odporúčania určené 
príslušným orgánom alebo účastníkom 
finančného trhu s cieľom vytvoriť 
konzistentné, účinné a efektívne postupy 
dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, 
jednotné a konzistentné uplatňovanie 
právnych predpisov Spoločenstva. Orgán 
pre cenné papiere a trhy vykonáva 
otvorené verejné konzultácie 
o usmerneniach a odporúčaniach a 
analyzuje možné súvisiace náklady 
a prínosy. Usmernenia sa zverejňujú na 
internetovej stránke orgánu pre cenné 
papiere a trhy.

Príslušné orgány vynaložia všetko úsilie na 
dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

Príslušné orgány vynaložia všetko úsilie na 
dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

Ak príslušný orgán neuplatňuje tieto 
usmernenia alebo odporúčania, je povinný 
informovať orgán o svojich dôvodoch.

Ak príslušný orgán neuplatňuje tieto 
usmernenia alebo odporúčania, je povinný 
informovať orgán o svojich dôvodoch.
Orgán pre cenné papiere a trhy zverejní 
tieto dôvody, pričom tento svoj zámer 
riadne oznámi príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konzistentné uplatňovanie pravidiel 
Spoločenstva

Neuplatňovanie právnych predpisov Únie

1. Ak príslušný orgán neuplatňuje správne
právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2, 
najmä ak nezaistí, aby účastník finančného 
trhu spĺňal požiadavky ustanovené v týchto 
právnych predpisoch, orgán pre cenné 
papiere a trhy má právomoci uvedené 
v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

1. Ak príslušný orgán neuplatňuje právne 
predpisy uvedené v článku 1 ods. 2, najmä 
ak nezaistí, aby účastník finančného trhu 
spĺňal požiadavky stanovené v týchto 
právnych predpisoch, orgán pre cenné 
papiere a trhy má právomoci uvedené 
v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

2. Orgán pre cenné papiere a trhy môže na 
žiadosť jedného alebo viacerých 
príslušných orgánov, Komisie alebo 
z vlastnej iniciatívy a po informovaní 
dotknutého príslušného orgánu preskúmať 
údajné nesprávne uplatňovanie právnych 
predpisov Spoločenstva.

2. Orgán môže na žiadosť jedného alebo 
viacerých príslušných orgánov, 
Európskeho parlamentu, Rady alebo
Komisie alebo z vlastnej iniciatívy a po 
informovaní dotknutého príslušného 
orgánu preskúmať údajné neuplatňovanie
právnych predpisov Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
ustanovené v článku 20, príslušný orgán 
bezodkladne poskytne orgánu pre cenné 
papiere a trhy všetky informácie, ktoré 
orgán pre cenné papiere a trhy považuje za 
potrebné pre svoje preskúmavanie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
ustanovené v článku 20, príslušný orgán 
bezodkladne poskytne orgánu pre cenné 
papiere a trhy všetky informácie, ktoré 
orgán pre cenné papiere a trhy považuje za 
potrebné pre svoje preskúmavanie.

3. Orgán pre cenné papiere a trhy môže 
najneskôr do dvoch mesiacov od začatia 
preskúmavania adresovať dotknutému 
príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom 
uvedie opatrenia potrebné na dodržanie 
právnych predpisov Spoločenstva.

Orgán pre cenné papiere a trhy môže 
najneskôr do dvoch mesiacov od začatia 
preskúmavania adresovať dotknutému 
príslušnému orgánu odporúčanie, v ktorom 
uvedie opatrenia potrebné na dodržanie 
právnych predpisov Únie.

Príslušný orgán do desiatich pracovných 
dní od prijatia odporúčania informuje 
orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, 
ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie 
dodržiavania právnych predpisov 
Spoločenstva. 

Príslušný orgán do desiatich pracovných 
dní od prijatia odporúčania informuje 
orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, 
ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie 
dodržiavania právnych predpisov Únie. 

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne 
predpisy Spoločenstva v lehote jedného 
mesiaca od prijatia odporúčania orgánu pre 
cenné papiere a trhy, Komisia môže na 
základe informácií orgánu pre cenné 
papiere a trhy alebo z vlastnej iniciatívy 
prijať rozhodnutie, ktorým príslušný orgán 
požiada, aby prijal potrebné opatrenia na 

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne 
predpisy Únie v lehote jedného mesiaca od 
prijatia odporúčania orgánu pre cenné 
papiere a trhy, Komisia môže na základe 
informácií orgánu pre cenné papiere a trhy 
alebo z vlastnej iniciatívy prijať 
rozhodnutie, ktorým príslušný orgán 
požiada, aby prijal potrebné opatrenia na
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dodržiavanie právnych predpisov 
Spoločenstva.

dodržiavanie právnych predpisov Únie.

Komisia prijme takéto rozhodnutie 
najneskôr do troch mesiacov od prijatia 
odporúčania. Komisia môže túto lehotu 
predĺžiť o jeden mesiac.

Komisia prijme takéto rozhodnutie 
najneskôr do troch mesiacov od prijatia 
odporúčania. Komisia môže túto lehotu 
predĺžiť o jeden mesiac.

Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo 
adresátov rozhodnutia na vypočutie.

Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo 
adresátov rozhodnutia na vypočutie.

Orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné 
orgány poskytnú Komisii všetky potrebné 
informácie.

Orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné 
orgány poskytnú Komisii všetky potrebné 
informácie.

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných 
dní od prijatia rozhodnutia uvedeného 
v odseku 4 informuje Komisiu a orgán pre 
cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal 
alebo plánuje prijať na vykonávanie 
rozhodnutia Komisie.

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných 
dní od prijatia rozhodnutia uvedeného 
v odseku 4 informuje Komisiu a orgán pre 
cenné papiere a trhy o krokoch, ktoré prijal 
alebo plánuje prijať na vykonávanie 
rozhodnutia Komisie.

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, 
ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie 
uvedené v odseku 4 tohto článku v lehote 
v ňom uvedenej a ak je to potrebné na 
včasnú nápravu nedodržiavania predpisov 
zo strany príslušného orgánu s cieľom 
zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne 
podmienky hospodárskej súťaže na trhu 
alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu 
finančného systému, orgán pre cenné 
papiere a trhy môže v prípade, že sú 
príslušné požiadavky právnych predpisov 
uvedených v článku 1 ods. 2 priamo 
uplatniteľné na účastníkov finančného trhu, 
prijať individuálne rozhodnutie určené 
účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa 
požadujú potrebné opatrenia na dodržanie 
jeho povinností vyplývajúcich z právnych 
predpisov vrátane zastavenia všetkých 
činností.

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie podľa článku 258 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ak príslušný 
orgán nedodrží rozhodnutie uvedené 
v odseku 4 tohto článku v lehote v ňom 
uvedenej a ak je to potrebné na včasnú 
nápravu nedodržiavania predpisov zo 
strany príslušného orgánu s cieľom 
zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne 
podmienky hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu alebo zaistiť riadne 
fungovanie a integritu finančného systému 
pri cezhraničných činnostiach, orgán pre 
cenné papiere a trhy môže v prípade, že sú 
príslušné požiadavky právnych predpisov 
uvedených v článku 1 ods. 2 priamo 
uplatniteľné na účastníkov finančného trhu, 
prijať individuálne rozhodnutie určené 
účastníkovi finančného trhu, v ktorom sa 
požadujú potrebné opatrenia na dodržanie 
jeho povinností vyplývajúcich z právnych 
predpisov Únie vrátane zastavenia 
všetkých činností. Pred prijatím 
individuálneho rozhodnutia orgán pre 
cenné papiere a trhy o ňom informuje 
Komisiu.
Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo 
adresátov rozhodnutia na vypočutie.
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Orgán pre cenné papiere a trhy 
a príslušné orgány poskytnú Komisii 
všetky potrebné informácie.
Komisia do dvoch týždňov od prijatia 
návrhu rozhodnutia orgánu pre cenné 
papiere a trhy rozhodne, či návrh 
rozhodnutia schváli. Komisia nemôže túto 
lehotu predĺžiť. Komisia môže schváliť 
návrh rozhodnutia iba čiastočne alebo so 
zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú 
záujmy Únie.
Ak Komisia návrh rozhodnutia neschváli 
alebo ho schváli čiastočne alebo so 
zmenami a doplneniami, bezodkladne 
informuje orgán pre cenné papiere a trhy 
prostredníctvom formálneho stanoviska.
Orgán pre cenné papiere a trhy do 
jedného týždňa od pijatia oficiálneho 
stanoviska, preskúma svoje rozhodnutie,  
prispôsobí ho oficiálnemu stanovisku 
Komisie a bezodkladne ho postúpi 
Komisii.
Komisia do jedného týždňa od prijatia 
zmeneného a doplneného rozhodnutia 
orgánu pre cenné papiere a trhy 
rozhodne, či ho schváli alebo zamietne.
Ak Komisia zmenené a doplnené 
rozhodnutie zamietne, rozhodnutie sa 
považuje za neprijaté.

Rozhodnutie orgánu pre cenné papiere 
a trhy musí byť v súlade s rozhodnutím, 
ktoré prijala Komisia podľa odseku 4.

Rozhodnutie orgánu pre cenné papiere 
a trhy musí byť v súlade s rozhodnutím, 
ktoré prijala Komisia podľa odseku 4.

7. Rozhodnutia prijaté na základe odseku 
6 majú prednosť pred všetkými 
predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré 
príslušné orgány prijali v rovnakej veci.
Všetky opatrenia príslušných orgánov 
súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú 
predmetom rozhodnutia podľa odsekov 4 
alebo 6, musia byť v súlade s týmito 
rozhodnutiami.

7. Všetky opatrenia príslušných orgánov 
súvisiace so skutočnosťami, ktoré sú 
predmetom rozhodnutia podľa odsekov 4 
alebo 6, musia byť v súlade s týmito 
rozhodnutiami.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 11 – Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Urovnávanie sporov medzi príslušnými 
orgánmi

Urovnávanie sporov medzi príslušnými 
orgánmi v cezhraničných situáciách

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
ustanovené v článku 9, ak príslušný orgán 
nesúhlasí s postupom alebo obsahom akcie 
alebo nečinnosťou iného príslušného 
orgánu v oblastiach, v ktorých sa na 
základe právnych predpisov uvedených 
v článku 1 ods. 2 vyžaduje spolupráca, 
koordinácia a spoločné rozhodovanie 
príslušných orgánov z viac ako jedného 
členského štátu, na žiadosť jedného 
z dotknutých príslušných orgánov môže 
orgán pre cenné papiere a trhy pomôcť 
orgánom dosiahnuť dohodu v súlade 
s postupom uvedeným v odseku 2.

1. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
stanovené v článku 9, ak príslušný orgán 
nesúhlasí s postupom alebo obsahom akcie 
alebo nečinnosťou iného príslušného 
orgánu v oblastiach týkajúcich sa právnych 
predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, na 
žiadosť jedného alebo viacerých 
dotknutých príslušných orgánov môže 
orgán pre cenné papiere a trhy pomôcť 
orgánom dosiahnuť dohodu v súlade 
s postupom uvedeným v odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Aby mohol orgán pre cenné papiere a 
trhy plniť svoju podpornú a koordinačnú 
úlohu, je v plnej miere informovaný o 
akomkoľvek relevantnom vývoji v 
súvislosti so situáciou uvedenou v odseku 
1 a je vyzvaný, aby sa ako pozorovateľ 
zúčastnil na každom zhromaždení 
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príslušných vnútroštátnych orgánov 
dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Rozhodnutia prijaté na základe 
odseku 3 majú prednosť pred 
akýmkoľvek predchádzajúcim 
rozhodnutím, ktoré príslušný orgán prijal 
v rovnakej veci. Pri prijímaní opatrení 
súvisiacich so záležitosťami, ktoré sú 
predmetom rozhodnutia prijatého podľa 
odseku 3, zabezpečujú príslušné orgány 
súlad s týmto rozhodnutím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, 
ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie 
orgánu pre cenné papiere a trhy a tým 
nezaistí, aby účastník finančného trhu 
spĺňal požiadavky naňho priamo 
uplatniteľné v zmysle právnych predpisov 
uvedených v článku 1 ods. 2, orgán môže 
prijať individuálne rozhodnutie určené 
účastníkovi finančného trhu, v ktorom ho 
požiada o potrebné opatrenia na 
dodržiavanie jeho povinností 
vyplývajúcich z právnych predpisov 
Spoločenstva vrátane zastavenia všetkých 
činností.

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie podľa článku 258 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ak príslušný 
orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre 
cenné papiere a trhy a tým nezaistí, aby 
účastník finančného trhu spĺňal požiadavky 
naňho priamo uplatniteľné v zmysle 
právnych predpisov uvedených v článku 1 
ods. 2, orgán môže prijať individuálne 
rozhodnutie v súlade s postupom 
stanoveným v článku 9 ods. 6 určené 
účastníkovi finančného trhu, v ktorom ho 
požiada o potrebné opatrenia na 
dodržiavanie jeho povinností 
vyplývajúcich z právnych predpisov Únie
vrátane zastavenia všetkých činností.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) konania ako mediátor na žiadosť 
príslušných orgánov alebo z vlastnej 
iniciatívy bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia článku 11;

(3) vykonávania nezáväzného 
sprostredkovania na žiadosť príslušných 
orgánov bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia článku 11;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
inštitúcií Spoločenstva, orgán pre cenné 
papiere a trhy môže nadviazať kontakty 
s orgánmi dohľadu z tretích krajín. Môže 
uzavrieť administratívne dohody 
s medzinárodnými organizáciami 
a správami z tretích krajín.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
inštitúcií EÚ, orgán pre cenné papiere a 
trhy môže nadviazať kontakty s orgánmi 
dohľadu z tretích krajín. Môže uzavrieť 
administratívne dohody s medzinárodnými 
organizáciami a správami z tretích krajín. 
Pre Úniu a jej členské štáty z toho 
nevyplývajú žiadne právne záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány alebo iné verejné 
orgány členských štátov poskytnú orgánu 
pre cenné papiere a trhy na jeho žiadosť 
všetky informácie potrebné na plnenie 
povinností, ktoré mu boli pridelené na 
základe tohto nariadenia.

1. Príslušné orgány alebo iné verejné 
orgány členských štátov poskytnú orgánu 
pre cenné papiere a trhy na jeho žiadosť 
všetky informácie potrebné na plnenie 
povinností, ktoré mu boli pridelené na 
základe tohto nariadenia, pričom v plnej 
miere dodržiavajú platné ustanovenia 
príslušných právnych predpisov 
Európskej únie týkajúce sa dôvernosti a 
ochrany údajov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre cenné papiere a trhy môže 
požadovať poskytovanie informácií aj 
v opakujúcich sa intervaloch.

Orgán pre cenné papiere a trhy môže 
požadovať poskytovanie informácií aj 
v opakujúcich sa intervaloch. Každá takáto 
žiadosť sa v prípade potreby predkladá na 
bežnom formulári na podávanie správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 22 – Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Skupina zainteresovaných strán v oblasti 
cenných papierov a trhov

Vytvorenie Skupiny zainteresovaných strán 
v oblasti cenných papierov a trhov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely konzultácie so 
zainteresovanými stranami v oblastiach 
významných pre plnenie úloh orgánu pre 
cenné papiere a trhy sa vytvorí Skupina
zainteresovaných strán v oblasti cenných 
papierov a trhov.

1. Orgán pre cenné papiere a trhy vytvorí
na účely konzultácie so zainteresovanými 
stranami v oblastiach významných pre 
plnenie úloh orgánu pre cenné papiere 
a trhy Skupinu zainteresovaných strán 
v oblasti cenných papierov a trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dozorná rada pri svojom rozhodovaní Dozorná rada pri svojom rozhodovaní 
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v možnom rozsahu zaistí primeranú 
geografickú rovnováhu a zastúpenie 
zainteresovaných strán z celého 
Spoločenstva.

zaistí primeranú geografickú rovnováhu 
a zastúpenie zainteresovaných strán 
z celého Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgán pre cenné papiere a trhy zaistí,
aby žiadne rozhodnutie prijaté základe 
článku 10 alebo 11 nezasahovalo do 
fiškálnych zodpovedností členských štátov.

1. Orgán pre cenné papiere a trhy zaistí, 
aby žiadne rozhodnutie prijaté na základe 
článku 10 alebo 11 nezasahovalo priamo
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa členský štát domnieva, že 
rozhodnutie prijaté na základe článku 11 
zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, 
môže oznámiť orgánu pre cenné papiere a 
trhy a Komisii do jedného mesiaca po 
oznámení rozhodnutia orgánu pre cenné 
papiere a trhy príslušnému orgánu, že 
príslušný orgán nebude rozhodnutie 
vykonávať.

2. Ak sa členský štát domnieva, že 
rozhodnutie prijaté na základe článku 11 
zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, 
môže to oznámiť orgánu pre cenné papiere 
a trhy, Rade a Komisii do troch 
pracovných dní po oznámení rozhodnutia 
orgánu pre cenné papiere a trhy 
príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V lehote jedného mesiaca od oznámenia V lehote jedného týždňa od oznámenia
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členského štátu orgán pre cenné papiere a 
trhy informuje členský štát o tom, či 
rozhodnutie ponechá alebo či ho zmení a 
doplní alebo zruší.

členského štátu orgán pre cenné papiere 
a trhy informuje členský štát o tom, či 
rozhodnutie ponechá alebo či ho zmení 
a doplní alebo zruší. Ak sa rozhodnutie 
ponechá alebo zmení a doplní, orgán pre 
cenné papiere a trhy uvedie, že tým nie sú 
nijako dotknuté rozpočtové povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak orgán pre cenné papiere a trhy svoje 
rozhodnutie nezmení, Rada konajúca na 
základe kvalifikovanej väčšiny vymedzenej 
v článku 205 Zmluvy o ES do dvoch 
mesiacov rozhodne, či sa rozhodnutie 
orgánu pre cenné papiere a trhy ponechá 
alebo zruší.

Ak orgán pre cenné papiere a trhy svoje 
rozhodnutie nezmení, Rada konajúca na 
základe kvalifikovanej väčšiny vymedzenej 
v článku 238 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie do jedného mesiaca
rozhodne, či sa rozhodnutie orgánu pre 
cenné papiere a trhy ponechá alebo zruší.
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