
AD\813232SK.doc PE438.267v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre právne veci

2009/0142(COD)

30.4.2010

STANOVISKO
Výboru pre právne veci

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Európsky orgán pre bankovníctvo
(KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Klaus-Heiner Lehne



PE438.267v02-00 2/15 AD\813232SK.doc

SK

PA_Legam



AD\813232SK.doc 3/15 PE438.267v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre právne veci vo všeobecnosti podporuje návrh Komisie na zriadenie novej štruktúry 
finančného dohľadu s cieľom zabezpečiť účinnejší dohľad a tvorbu predpisov a lepšie 
identifikovať riziká finančného systému. Ako ukazuje finančná kríza, posilnenie hospodárskej 
súťaže a zabezpečenie súdržnosti ustanovení a nariadení si vyžaduje reformu finančných 
trhov a inštitúcií EÚ, a to zabezpečením rovnakých podmienok pre všetky zúčastnené strany. 

I. Článok 7 – Technické normy

Článok 7 odsek 1 pododsek 1 navrhovaného nariadenia odkazuje na smernice, v ktorých je 
vymedzený právny rámec, v ktorom môže orgán pre bankovníctvo vypracovávať technické 
normy (pozri článok 1 odsek 2 návrhu nariadenia). Uvedené smernice 2006/48/ES, 
2006/49/ES, 2002/87/ES, 2005/60/ES a 94/19/ES obsahujú komitologické ustanovenia1. 
Prechod od Zmluvy o ES k (Lisabonskej) zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) prináša 
zmeny v systéme komitológie, presnejšie povedané tento systém sa ruší. 

Pokiaľ ide o technické normy, výbor si osvojil prístup, v rámci ktorého sa potrebné 
zosúladenie s článkom 290 ZFEÚ uskutoční hlavne súhrnným návrhom (2009/0161(COD), 
zatiaľ čo článok 7 nariadení EOD sa sústreďuje len na postup medzi Komisiou a orgánom pre 
bankovníctvo.

II. Články 9, 10 a 11

1. Delegovanie právomocí

Návrh nariadenia deleguje osobitné právomoci na nový orgán pre bankovníctvo. Takýto 
spôsob delegovania zmluva výslovne nepovoľuje (pozri článok 5 Zmluvy o EÚ). V judikatúre 
Súdneho dvora EÚ sa však uznáva, že inštitúcie Únie môžu delegovať právomoci na 
nezávislé výkonné alebo regulačné orgány, pokiaľ sa toto delegovanie týka len jasne 
definovaných výkonných právomocí, a najmä ak sa delegovanému orgánu neudeľuje žiadna 
právomoc robiť politické rozhodnutia. Okrem toho, keďže Únia môže vykonávať iba 
právomoci, ktoré na ňu boli delegované v Zmluve v súlade s postupmi uvedenými v zmluve, 
inštitúcie nemôžu delegovať viac právomocí, ako je stanovené v zmluve (pozri Súdny dvor 
EÚ , vec Meroni, 9/56, (1958) Zb. 133 a 157).

2. Priame konanie orgánu pre bankovníctvo

Aj keď je možné v obmedzenej miere delegovať osobitné právomoci na orgán pre 
bankovníctvo, je naďalej úlohou Komisie zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov 
Spoločenstva (začatím konania – článok 258 ZFEÚ). „Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES“ (nový článok 258 ZFEÚ), článok 9 odsek 6, článok 
10 odsek 3 a článok 11 odsek 4 navrhovaného nariadenia však deleguje právomoc na orgán 

                                               
1 Pozri článok 151 smernice 2006/48/ES, článok 42 smernice 2006/49/ES, článok 21 smernice 2002/87/ES, 
článok 41 smernice 2005/60/ES a článok 7 smernice 94/19/ES.
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pre bankovníctvo (obídením príslušného vnútroštátneho orgánu) a umožňuje mu prijímať 
individuálne rozhodnutia, ktoré sú pre účastníka na trhu priamo záväzné. Toto je mimoriadna 
štruktúra, na základe ktorej systém právomocí sa rozkladá medzi inštitúcie EÚ a ktorá si, 
podľa stanoviska spravodajcu, vyžaduje osobitné odôvodnenie. Zatiaľ čo článok 10 vychádza 
z politickej vôle reagovať rýchlo a účinne v časoch krízy s cieľom zaručiť fungovanie 
a integritu finančného trhu a systému, články 9 a 10 sa vzťahujú na bežné každodenné 
situácie.

Na základe všeobecne podporovaného kompromisu výbor prijal pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy týkajúce sa právomocí orgánov na riešenie jednotlivých rozhodnutí týkajúcich sa 
účastníkov trhu v každodenných situáciách (články 9 ods. 6 a 11 ods. 4) a stanovujúce postup, 
ktorý by sa mal uplatniť medzi orgánom pre bankovníctvo a Komisiou s cieľom lepšie 
zosúladiť právomoci orgánov s právomocami udelenými Komisii podľa článku 17 ods. 1 ZEÚ 
a článku 258 ZFEÚ.

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 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Spoločenstvo dosiahlo limity toho, čo 
sa môže urobiť pri súčasnom postavení 
Výborov európskych orgánov dohľadu, 
ktoré zostávajú poradnými orgánmi 
Komisie. Spoločenstvo nemôže zostať v 
situácii, v ktorej neexistuje mechanizmus 
na dosiahnutie istoty, že vnútroštátne 
orgány dohľadu dospejú k najlepším 
možným rozhodnutiam v oblasti dohľadu 
pre cezhraničné inštitúcie, keď neexistuje 
dostatočná spolupráca a výmena informácií 
medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, 
keď si spoločná akcia vnútroštátnych 
orgánov vyžaduje zložité úpravy s cieľom 
zohľadniť rôznorodé požiadavky v oblasti 
regulácie a dohľadu, keď sú vnútroštátne 
riešenia najčastejšie jedinou 
realizovateľnou možnosťou v reakcii na 
európske problémy, keď existujú rozdielne 
výklady toho istého právneho textu. 
Európsky systém orgánov dohľadu by sa 

(6) Únia dosiahla limity toho, čo sa môže 
urobiť pri súčasnom postavení Výborov 
európskych orgánov dohľadu. Únia
nemôže zostať v situácii, v ktorej 
neexistuje mechanizmus na dosiahnutie 
istoty, že vnútroštátne orgány dohľadu 
dospejú k najlepším možným 
rozhodnutiam v oblasti dohľadu pre 
cezhraničné inštitúcie, keď neexistuje 
dostatočná spolupráca a výmena informácií 
medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, 
keď si spoločná akcia vnútroštátnych 
orgánov vyžaduje zložité úpravy s cieľom 
zohľadniť rôznorodé požiadavky v oblasti 
regulácie a dohľadu, keď sú vnútroštátne 
riešenia najčastejšie jedinou 
realizovateľnou možnosťou v reakcii na 
európske problémy, keď existujú rozdielne 
výklady toho istého právneho textu. 
Európsky systém orgánov dohľadu by sa 
mal navrhnúť s cieľom prekonať tieto 
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mal navrhnúť s cieľom prekonať tieto 
nedostatky a poskytnúť systém, ktorý je 
v súlade s cieľom stabilného a jednotného 
finančného trhu Spoločenstva pre finančné 
služby spojením vnútroštátnych orgánov 
dohľadu do silnej siete Spoločenstva.

nedostatky a poskytnúť systém, ktorý je 
v súlade s cieľom stabilného a jednotného 
finančného trhu Únie pre finančné služby 
spojením vnútroštátnych orgánov dohľadu 
do silnej siete Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov 
a spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Spoločenstva
vypracovaním návrhu technických noriem, 
ktorý nezahŕňa politické voľby. Komisia 
by mala schváliť tento návrh technických 
noriem v súlade s právnymi predpismi 
Spoločenstva, aby mali právne záväzný 
účinok. Komisia musí prijať návrh 
technických noriem. Tento návrh by mal 
podliehať zmene a doplneniu, ak by 
napríklad návrh technických noriem bol 
nezlučiteľný s právom Spoločenstva, 
nerešpektoval by zásadu proporcionality 
alebo by bol v protiklade so základnými 
zásadami vnútorného trhu pre finančné 
služby uvedenými v právnych predpisoch 
Spoločenstva týkajúcich sa finančných 
služieb. S cieľom zaistiť hladký 
a zrýchlený proces prijatia pre tieto normy 
by sa Komisii mali stanoviť lehoty na 
prijatie rozhodnutia o schválení.

(14) Je potrebné zaviesť účinný nástroj na 
vytvorenie harmonizovaných technických 
noriem pre finančné služby s cieľom zaistiť 
rovnocenné podmienky a primeranú 
ochranu vkladateľov, investorov a 
spotrebiteľov v rámci Európy, a to aj 
prostredníctvom jednotnej knihy pravidiel. 
Je účinné a vhodné poveriť orgán pre 
bankovníctvo ako orgán s vysoko 
špecializovanými odbornými znalosťami 
v oblastiach vymedzených na základe 
právnych predpisov Únie vypracovaním 
návrhu technických noriem, ktorý nezahŕňa 
politické voľby. Komisia by mala schváliť 
tento návrh technických noriem v súlade 
s právnymi predpismi Únie, aby mali 
právne záväzný účinok. Komisia by mala 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie mať 
právomoc prijímať technické normy 
prostredníctvom delegovaných aktov.
Delegovanie by sa malo uskutočniť 
prostredníctvom základného 
legislatívneho aktu a Európsky parlament 
alebo Rada by mali mať právomoc zrušiť 
ho. Pokiaľ Európsky parlament alebo 
Rada nevznesú námietky, čas delegovania 
by sa na žiadosť Komisie mal dať 
predĺžiť. Komisia by mala prijímať normy 
prostredníctvom nariadení alebo 
rozhodnutí ako delegované akty podľa 
článku 290 Zmluvy o fungovaní 
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Európskej únie. V názve týchto aktov by 
sa malo uvádzať slovo „delegovaný“. 
Normy prijaté v zhode s postupom podľa 
článku 7 tohto nariadenia by mali 
nadobudnúť účinnosť len vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia žiadne námietky v lehote troch 
mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Proces vypracovania technických 
noriem v tomto nariadení prebieha bez 
toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie prijímať z vlastnej iniciatívy 
a vykonávať opatrenia na základe 
komitologických postupov na úrovni 2 
Lamfalussyho štruktúry, ako sa 
ustanovuje v príslušných právnych 
predpisoch Spoločenstva. Záležitosti, 
ktorých sa dotýkajú technické normy, 
nezahŕňajú politické rozhodnutia a ich 
obsah vyčleňujú akty Spoločenstva prijaté 
na úrovni 1. Vypracovanie návrhu noriem 
orgánom zaisťuje, že v sa plnej miere 
využijú odborné poznatky vnútroštátnych 
orgánov dohľadu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
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 bankovníctvo ako poslednú 

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

možnosť, a to len v naliehavých 
situáciách, právomoc prijať rozhodnutia 
adresované jednotlivým finančným 
inštitúciám, ktoré majú vplyv na vnútorný 
trh. Táto právomoc by sa mala obmedziť 
na mimoriadne okolnosti, za ktorých 
príslušný orgán nedodržiava rozhodnutia, 
ktoré sú mu adresované, a v ktorých sú 
právne predpisy Únie priamo uplatniteľné 
na finančné inštitúcie na základe 
existujúcich alebo budúcich nariadení EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

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 
bankovníctvo 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 prípadne predložiť vec na 
rozhodnutie Rade. Je vhodné zveriť úlohu 
v tejto veci Rade vzhľadom na osobitné 
zodpovednosti členských štátov v tejto 
súvislosti.

(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 
bankovníctvo 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 
bankovníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) S cieľom zaručiť úplnú autonómiu 
a nezávislosť orgánu pre bankovníctvo by 
mal orgán pre bankovníctvo dostať
samostatný rozpočet s príjmami najmä
z povinných príspevkov vnútroštátnych 
orgánov dohľadu a všeobecného rozpočtu 
Európskej únie. Pokiaľ ide o príspevky
Spoločenstva, mal by sa uplatňovať 
rozpočtový postup Spoločenstva. Audit 
účtovných výkazov by mal vykonávať 
Dvor audítorov.

(41) Aby sa zaručila jeho úplná 
autonómnosť a nezávislosť, orgán pre 
bankovníctvo by mal dostať samostatný 
rozpočet s príjmami zo všeobecného 
rozpočtu Európskej únie. Mal by sa 
uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit 
účtovných výkazov by mal vykonávať 
Dvor audítorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Technické normy Technické normy – delegované akty

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

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 9

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 
bankovníctvo môže v prípade, že sú 
príslušné požiadavky právnych predpisov 
uvedených v článku 1 ods. 2 priamo 
uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať 
individuálne rozhodnutie určené finančnej 
inštitúcii, 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 
na vnútornom trhu, orgán pre 
bankovníctvo môže v prípade, že sú 
príslušné požiadavky právnych predpisov 
uvedených v článku 1 ods. 2 priamo 
uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať 
individuálne rozhodnutie určené finančnej 
inštitúcii, 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 bankovníctvo o ňom informuje 
Komisiu.
Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo 
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adresátov rozhodnutia na vypočutie.
Orgán pre bankovníctvo a príslušné 
orgány poskytnú Komisii všetky potrebné 
informácie.
Komisia do dvoch týždňov od prijatia 
návrhu rozhodnutia orgánu pre 
bankovníctvo 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 bankovníctvo 
prostredníctvom formálneho stanoviska.
Orgán pre bankovníctvo do jedného 
týždňa od prijatia formálneho stanoviska 
preskúma a prispôsobí svoje rozhodnutie 
formálnemu stanovisku Komisie 
a bezodkladne jej ho postúpi.
Komisia do jedného týždňa od prijatia 
zmeneného a doplneného rozhodnutia 
orgánu pre bankovníctvo rozhodne, či ho 
schváli alebo zamietne.
Ak Komisia zmenené a doplnené 
rozhodnutie zamietne, rozhodnutie sa 
považuje za neprijaté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý 
môže vážne ohroziť riadne fungovanie 
a integritu finančných trhov alebo stabilitu 
celého finančného systému v Spoločenstve
alebo jeho časti, Komisia môže z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť orgánu pre 

1. V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý 
môže vážne ohroziť riadne fungovanie 
a integritu finančných trhov alebo stabilitu 
celého finančného systému v Únii alebo 
jeho časti, môže Komisia z vlastnej 
iniciatívy alebo na žiadosť orgánu pre 
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bankovníctvo, Rady alebo ESRB prijať 
rozhodnutie určené orgánu pre
bankovníctvo, v ktorom sa na účely tohto 
nariadenia určí existencia núdzovej 
situácie.

bankovníctvo, Európskeho parlamentu,
Rady alebo ESRB prijať rozhodnutie 
určené orgánu pre bankovníctvo, v ktorom 
sa na účely tohto nariadenia určí existencia 
núdzovej situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

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 bankovníctvo a tým 
nezabezpečí, aby finančná inštitúcia 
spĺňala požiadavky, ktoré sa na ňu priamo 
vzťahujú v zmysle právnych predpisov 
uvedených v článku 1 ods. 2, orgán pre 
bankovníctvo môže prijať individuálne 
rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, 
v ktorom ju požiada o potrebné opatrenia 
na dodržiavanie jej 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 
bankovníctvo a tým nezabezpečí, aby 
finančná inštitúcia spĺňala požiadavky, 
ktoré sa na ňu priamo vzťahujú v zmysle 
právnych predpisov uvedených v článku 1 
ods. 2, orgán pre bankovníctvo 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgán pre bankovníctvo zabezpečí, aby 
žiadne rozhodnutie prijaté základe článku 
10 alebo 11 nezasahovalo akýmkoľvek 
spôsobom do fiškálnych zodpovedností 
členských štátov.

1. Orgán pre bankovníctvo zabezpečí, aby 
žiadne rozhodnutie prijaté na základe 
článku 10 alebo 11 nezasahovalo priamo
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

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 bankovníctvo 
a Komisii do jedného mesiaca po 
oznámení rozhodnutia orgánu pre 
bankovníctvo príslušnému orgánu, že 
príslušný orgán nebude rozhodnutie 
vykonávať.

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát vo svojom oznámení 
odôvodní, prečo a jasne preukáže, ako 
rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych 
zodpovedností.

Členský štát vo svojom oznámení 
odôvodní prečo a jasne preukáže, ako 
rozhodnutie priamo zasahuje do jeho 
fiškálnych zodpovedností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

V lehote jedného týždňa od oznámenia 
členského štátu orgán pre bankovníctvo 
informuje členský štát o tom, či 
rozhodnutie ponechá alebo či ho zmení 
a doplní alebo zruší.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak orgán pre bankovníctvo 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 bankovníctvo ponechá alebo 
zruší.

Ak orgán pre bankovníctvo 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 
bankovníctvo ponechá alebo zruší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak sa členský štát domnieva, že 
rozhodnutie prijaté na základe článku 10 
ods. 2 zasahuje do jeho fiškálnych 
zodpovedností, môže oznámiť orgánu pre 
bankovníctvo, Komisii a Rade do troch 
pracovných dní po oznámení rozhodnutia 
orgánu pre bankovníctvo príslušnému 
orgánu, že príslušný orgán nebude 
rozhodnutie vykonávať.

3. Ak sa členský štát domnieva, že 
rozhodnutie prijaté na základe článku 10 
ods. 2 priamo zasahuje do jeho fiškálnych 
zodpovedností, môže oznámiť orgánu pre 
bankovníctvo, Komisii a Rade do troch 
pracovných dní po oznámení rozhodnutia 
orgánu pre bankovníctvo príslušnému 
orgánu, že príslušný orgán nebude 
rozhodnutie vykonávať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát vo svojom oznámení 
odôvodní, prečo a jasne preukáže, ako 
rozhodnutie zasahuje do jeho fiškálnych 
zodpovedností.

Členský štát vo svojom oznámení 
odôvodní prečo a jasne preukáže, ako 
rozhodnutie priamo zasahuje do jeho 
fiškálnych zodpovedností.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) povinných príspevkov vnútroštátnych 
verejných orgánov zodpovedných za 
dohľad nad finančnými inštitúciami;

vypúšťa sa
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