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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Výbor pro právní záležitosti v podstatě podporuje návrh Komise vytvořit novou strukturu 
finančního dohledu s cílem zajistit efektivnější dohled a vytváření pravidel a lépe rozpoznat 
rizika ve finančním systému. Jak ukazuje finanční krize, je nutné reformovat finanční trhy 
a instituce EU, aby se prostřednictvím zajištění stejných podmínek pro všechny zúčastněné 
zvýšila konkurenceschopnost a aby se zajistila soudržnost opatření a nařízení. 

I. Článek 7 – Technické normy

Čl. 7 odst. 1 pododstavec 1 návrhu nařízení odkazuje na směrnice, které definují právní 
rámec, v němž může bankovní orgán připravovat technické normy (viz čl. 1 odst. 2 návrhu 
nařízení). Uvedené směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES, 2002/87/ES, 2005/60/ES a 94/19/ES 
obsahují ustanovení o postupu rozhodování ve výborech1. Přechod od Smlouvy o ES 
k (Lisabonské) Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) má za následek změny v režimu 
projednávání ve výborech, přesněji řečeno jeho zrušení. 

Pokud jde o technické normy, výbor učinil nezbytné kroky k zohlednění článku 290 SFEU 
zejména v souhrnném návrhu (2009/0161(COD)), zatímco článek 7 nařízení o orgánech 
bankovního dohledu se zaměřuje pouze na postupy mezi Komisí a bankovním orgánem.

II. Články 9, 10 a 11

1. Svěření pravomocí

Návrh nařízení svěřuje novému bankovnímu orgánu zvláštní pravomoci. Tento typ svěření 
Smlouva explicitně neumožňuje (viz článek 5 Smlouvy o EU). Judikatura ESD nicméně 
uznává možnost, aby orgány Unie přenesly své pravomoci na nezávislé výkonné či regulační 
orgány, pokud se toto přenesení vztahuje pouze na jasně vymezené výkonné pravomoci, 
a zejména pokud není orgánu, na nějž jsou pravomoci přeneseny, svěřena pravomoc činit 
politická rozhodnutí. Jelikož navíc Unie může vykonávat pouze ty pravomoci, které jí byly 
svěřeny Smlouvou v souladu s postupy uvedenými ve Smlouvě, nemohou orgány přenášet 
pravomoci jiné než svěřené Smlouvou (viz ESD, věc Meroni, 9/56, (Recueil 1958, s. 133 
a s. 157)).

2. Přímá činnost bankovního orgánu

Ačkoliv je možné v omezené míře svěřovat zvláštní pravomoci bankovnímu orgánu, za 
zajištění dodržování práva Společenství zodpovídá Komise (prostřednictvím řízení pro 
nesplnění povinností – článek 258 SFEU). Čl. 9 odst. 6, čl. 10 odst. 3 a čl 11. odst. 4 návrhu 
nařízení však „aniž by byly dotčeny pravomoci Komise podle článku 226 smlouvy“ (nový 
článek 258 SFEU), svěřují bankovnímu orgánu pravomoc učinit – za pominutí příslušného 
vnitrostátního orgánu – individuální rozhodnutí přímo závazné pro účastníka trhu. Jde 

                                               
1 viz článek 151 směrnice 2006/48/ES, článek 42 směrnice 2006/49/ES, článek 21 směrnice 
2002/87/ES, článek 41 směrnice 2005/60/ES a článek 7a směrnice 94/19/ES
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o neobvyklou strukturu, která rozkládá systém pravomocí mezi Evropské instituce a která si 
podle zpravodajova názoru vyžaduje zvláštní odůvodnění. Zatímco článek 10 vychází 
z politické vůle reagovat rychle a efektivně s cílem zabezpečit fungování a integritu 
finančního trhu a systému v době krize, články 9 a 11 se vztahují na běžný každodenní chod.

Výbor na základě všeobecně podporovaného kompromisu přijal změny týkající se pravomocí 
bankovního orgánu přijímat individuální rozhodnutí určená účastníkům trhu v každodenních 
situacích (čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 4) a navrhl postup, který mají použít bankovní orgán 
a Komise s cílem lépe sladit pravomoci bankovního orgánu s pravomocemi, které jsou 
svěřeny Komisi v čl. 17 odst. 1 SEU a článku 258 článku SFEU.

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 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Společenství se dostalo na hranice 
svých možností ohledně toho, čeho lze 
dosáhnout na základě současného 
postavení evropských výborů orgánů 
dohledu, které zůstávají poradními orgány 
Komise. Společenství nemůže zůstat 
v situaci, kdy neexistuje žádný 
mechanismus, který by zajistil, že 
vnitrostátní orgány dohledu přijmou 
nejlepší možná rozhodnutí ohledně 
dohledu nad institucemi, které působí přes 
hranice, nemůže zůstat v situaci, kdy je 
nedostatečná spolupráce a výměna 
informací mezi vnitrostátními orgány 
dohledu, kdy společné opatření 
vnitrostátních orgánů dohledu vyžaduje 
složité přípravy, aby se zohlednily 
nejrůznější požadavky na regulaci a 
dohled, kdy řešení na vnitrostátní úrovni 
jsou nejčastěji jedinou proveditelnou 
možností reakce na evropské problémy a 
kdy existují různé výklady stejného 
právního textu. Evropský systém 

(6) Unie se dostala na hranice svých 
možností ohledně toho, čeho lze dosáhnout 
na základě současného postavení 
evropských výborů orgánů dohledu. Unie
nemůže zůstat v situaci, kdy neexistuje 
žádný mechanismus, který by zajistil, že 
vnitrostátní orgány dohledu přijmou 
nejlepší možná rozhodnutí ohledně 
dohledu nad institucemi, které působí přes 
hranice, nemůže zůstat v situaci, kdy je 
nedostatečná spolupráce a výměna 
informací mezi vnitrostátními orgány 
dohledu, kdy společné opatření 
vnitrostátních orgánů dohledu vyžaduje 
složité přípravy, aby se zohlednily 
nejrůznější požadavky na regulaci 
a dohled, kdy řešení na vnitrostátní úrovni 
jsou nejčastěji jedinou proveditelnou 
možností reakce na evropské problémy 
a kdy existují různé výklady stejného 
právního textu. Evropský systém 
finančního dohledu by měl být navržen tak, 
aby uvedené nedostatky překonal 
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finančního dohledu by měl být navržen tak, 
aby uvedené nedostatky překonal 
a představoval systém, který je v souladu 
s cílem stabilního a jednotného finančního 
trhu finančních služeb Společenství a který 
spojuje vnitrostátní orgány dohledu do 
silné sítě v rámci Společenství.

a představoval systém, který je v souladu 
s cílem stabilního a jednotného finančního 
trhu finančních služeb Unie a který spojuje 
vnitrostátní orgány dohledu do silné sítě 
v rámci Unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné a 
smysluplné pověřit bankovní orgán, jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi, vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
nejsou politická rozhodnutí. Komise by 
měla schválit tyto návrhy technických 
norem v souladu s právem Společenství, 
aby jim dala závaznou právní účinnost. Je 
třeba, aby návrhy technických norem byly 
přijímány Komisí. Byly by totiž 
pozměněny, pokud by například nebyly 
v souladu s právem Společenství, 
neodpovídaly zásadě proporcionality nebo 
by odporovaly základním zásadám 
vnitřního trhu finančních služeb 
odrážejícím se v acquis Společenství pro 
oblast finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o jejich schválení 
stanovena lhůta.

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Unie je vhodné a smysluplné 
pověřit bankovní orgán, jako subjekt 
s vysoce specializovanými odbornými 
znalostmi, vypracováním návrhů 
technických norem, jejichž součástí nejsou 
politická rozhodnutí. Komise by měla 
schválit tyto návrhy technických norem 
v souladu s právem Unie, aby jim dala 
závaznou právní účinnost. Komise by měla 
být podle článku 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie oprávněna 
přijímat prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci technické normy. Přenesení 
pravomoci by mělo být provedeno 
v základním legislativním aktu a měl by 
ho moci zrušit Evropský parlament nebo 
Rada. Doba přenesení pravomocí by měla 
být na základě žádosti Komise 
prodloužena, pokud proti tomu Evropský 
parlament nebo Rada nevznese námitku. 
Komise může normy přijmout 
prostřednictvím právních předpisů nebo 
rozhodnutí jako akty v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o 
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fungování Evropské unie. Do názvu 
těchto aktů by se měla vložit slova 
„v přenesené pravomoci“. Normy přijaté 
v souladu s postupem v článku 7 tohoto 
nařízení by měly vstoupit v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví ve lhůtě tří měsíců žádnou 
námitku.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Procesem přípravy technických 
norem dle tohoto nařízení nejsou dotčeny 
pravomoci Komise přijímat z vlastní 
iniciativy prováděcí opatření v rámci 
postupů komitologie na 2. úrovni 
Lamfalussyho struktury, jak je stanoveno 
příslušnými právními předpisy 
Společenství. Záležitosti, kterými se 
technické normy zabývají, nesouvisejí 
s politickými rozhodnutími a jejich obsah 
je omezen akty Společenství na 1. úrovni. 
Příprava návrhů norem bankovním 
orgánem zajistí stoprocentní využití 
specializovaných odborných znalostí 
vnitrostátních orgánů dohledu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Pro vyřešení výjimečných případů 
trvalé nečinnosti příslušného vnitrostátního 
orgánu by měl být bankovní orgán 
oprávněn jako poslední východisko 
přijímat rozhodnutí určená jednotlivým 

(20) Pro vyřešení výjimečných případů 
trvalé nečinnosti příslušného vnitrostátního 
orgánu by měl být bankovní orgán 
oprávněn jako poslední východisko 
a pouze v naléhavých případech přijímat 
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finančním institucím. Toto oprávnění by 
mělo být omezeno na výjimečné situace, 
kdy příslušný orgán neplní jemu určené 
rozhodnutí a kdy se právo Společenství
přímo vztahuje na finanční instituce 
prostřednictvím současných nebo 
budoucích nařízení EU.

rozhodnutí, která mají dopad na vnitřní 
trh, určená jednotlivým finančním 
institucím. Toto oprávnění by mělo být 
omezeno na výjimečné situace, kdy 
příslušný orgán neplní jemu určené 
rozhodnutí a kdy se právo Unie přímo 
vztahuje na finanční instituce 
prostřednictvím současných nebo 
budoucích nařízení EU.

Pozměňovací návrh 5

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 a 
záchranu konkrétních finančních institucí, 
které jsou v problematické situaci. 
Opatření bankovního orgánu 
v mimořádných situacích a při řešení 
problémů, která mají dopad na stabilitu 
finanční instituce, 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.

(34) Základní povinností členských států je 
udržování finanční stability při krizových 
situacích, zejména s ohledem na stabilizaci 
a záchranu konkrétních finančních 
institucí, které jsou v problematické situaci. 
Opatření bankovního orgánu 
v mimořádných situacích a při řešení 
problémů, která mají dopad 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 bankovního 
orgánu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie a 
nezávislost bankovního orgánu, měl by mít 

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie 
a nezávislost bankovního orgánu, měl by 
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tento orgán autonomní rozpočet, jehož 
příjmy budou pocházet především 
z povinných příspěvků vnitrostátních 
orgánů dohledu a ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie. Na příspěvek Společenství 
by se měla vztahovat rozpočtová pravidla 
Společenství. Kontrolu účtů by měl 
provádět Účetní dvůr.

mít tento orgán autonomní rozpočet, jehož 
příjmy budou pocházet ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie. Měla by platit
rozpočtová pravidla Unie. Kontrolu účtů 
by měl provádět Účetní dvůr.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 7 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické normy Technické normy – akty v přenesené 
pravomoci

Pozměňovací návrh 8

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.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na žádost jednoho nebo více příslušných 
orgánů, Komise nebo z vlastní iniciativy 
a po sdělení dotčenému příslušnému 

2. Na žádost jednoho nebo více příslušných 
orgánů, Evropského Parlamentu, Rady
nebo Komise nebo z vlastní iniciativy a po 
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orgánu může bankovní orgán provádět 
šetření údajně nesprávného uplatňování 
práva Společenství.

sdělení dotčenému příslušnému orgánu 
může bankovní orgán provádět šetření 
údajně nesprávného uplatňování práva 
Unie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 bankovní orgán v případě, 
že se příslušné požadavky právních 
předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo 
vztahují na finanční instituce, přijmout 
individuální rozhodnutí určené finanční 
instituci, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jejích 
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 na tomto trhu, může 
bankovní orgán v případě, že se příslušné 
požadavky právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na finanční 
instituce, přijmout individuální rozhodnutí 
určené finanční instituci, v němž bude 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke 
splnění jejích povinností podle práva Unie, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání. Před přijetím individuálního 
rozhodnutí o tom bankovní orgán 
informuje Komisi.
Komise zajistí, aby bylo respektováno 
právo příjemců rozhodnutí na vyjádření.
Bankovní orgán a příslušné orgány 
poskytnou Komisi všechny nezbytné 
informace.
Do dvou týdnů od obdržení návrhu 
rozhodnutí bankovního orgánu rozhodne 
Komise o tom, zda návrh schválí. Komise 
tuto lhůtu nesmí prodloužit. Komise může 
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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 bankovní orgán v podobě 
formálního stanoviska.
Bankovní orgán do jednoho týdne od 
obdržení tohoto formálního stanoviska 
přezkoumá a upraví své rozhodnutí podle 
formálního stanoviska Komise 
a neprodleně jej předá Komisi.
Do jednoho týdne od obdržení 
pozměněného rozhodnutí bankovního 
orgánu Komise rozhodne o jeho schválení 
či zamítnutí.
Pokud Komise pozměněné rozhodnutí 
zamítne, považuje se toto rozhodnutí za 
nepřijaté.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování 
a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Společenství
nebo jeho části, může Komise z vlastní 
iniciativy nebo na žádost bankovního 
orgánu, Rady nebo ESRB přijmout 
rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, 
přičemž pro účely tohoto nařízení rozhodne 
o existenci mimořádné situace.

1. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit správné fungování 
a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Unie nebo jeho 
části, může Komise z vlastní iniciativy 
nebo na žádost bankovního orgánu, 
Evropského parlamentu, Rady nebo ESRB 
přijmout rozhodnutí určené bankovnímu 
orgánu, přičemž pro účely tohoto nařízení 
rozhodne o existenci mimořádné situace.

Pozměňovací návrh 12

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 bankovního orgánu, a tedy 
nezajistí, aby finanční instituce plnila 
požadavky, které se na ni přímo vztahují 
prostřednictvím právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2, může bankovní 
orgán přijmout individuální rozhodnutí 
určené finanční instituci, v němž bude 
vyžadovat přijetí nezbytných opatření ke 
splnění jejích 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 
bankovního orgánu, a tedy nezajistí, aby 
finanční instituce plnila požadavky, které 
se na ni přímo vztahují prostřednictvím 
právních předpisů uvedených v čl. 1 
odst. 2, může bankovní orgán 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 13

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Bankovní orgán zajistí, aby žádné 
rozhodnutí přijaté podle článků 10 nebo 11 
přímo neovlivnilo fiskální povinnosti 
členských států.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může 
bankovnímu orgánu a Komisi do jednoho 
měsíce ode dne, kdy je rozhodnutí 

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má 
přímý vliv na jeho fiskální povinnosti, 
může tuto skutečnost oznámit bankovnímu 
orgánu, Komisi a Radě do tří pracovních 
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bankovního orgánu sděleno příslušnému 
orgánu, oznámit, že příslušný orgán 
nebude rozhodnutí uplatňovat.

dnů ode dne, kdy je rozhodnutí 
bankovního orgánu sděleno příslušnému 
orgánu.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti.

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí přímo ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle čl. 10 odst. 2 má 
vliv na jeho fiskální povinnosti, může 
bankovnímu orgánu, Komisi a Radě do tří 
pracovních dnů ode dne, kdy je rozhodnutí 
bankovního orgánu sděleno příslušnému 
orgánu, oznámit, že příslušný orgán nebude 
rozhodnutí uplatňovat.

3. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle čl. 10 odst. 2 má 
přímý vliv na jeho fiskální povinnosti, 
může bankovnímu orgánu, Komisi a Radě 
do tří pracovních dnů ode dne, kdy je 
rozhodnutí bankovního orgánu sděleno 
příslušnému orgánu, oznámit, že příslušný 
orgán nebude rozhodnutí uplatňovat.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti.

Ve svém oznámení uvede členský stát 
odůvodnění a jednoznačně prokáže, jak 
rozhodnutí přímo ovlivňuje jeho fiskální 
povinnosti.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) povinné příspěvky vnitrostátních 
orgánů veřejné správy pověřených 
provádět dohled nad finančními 
institucemi,

vypouští se
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