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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Historické souvislosti

Evropská komise navrhla vytvoření nové struktury pro finanční regulaci EU s cílem zlepšit 
kvalitu a konzistentnost dohledu, zajistit účinnější tvorbu a kontrolu pravidel a lepší 
odhalování rizik ve finančním systému. Navrhuje se zřízení Evropského systému orgánů 
finančního dohledu (ESFS) sestávajícího ze sítě vnitrostátních orgánů finančního dohledu 
fungujících souběžně se třemi novými evropskými orgány dohledu (ESA): Evropským 
orgánem pro bankovnictví (EBA), Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).. Rovněž 
bude zřízen Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB), který bude sledovat a posuzovat 
potenciální hrozby pro finanční stabilitu. 

Výbor pro právní záležitosti přijal stanovisko, v němž plně podporuje výše uvedené cíle 
Komise a navrhovanou strukturu, avšak zároveň se domnívá, že je důležité, aby byla 
respektována zásada subsidiarity a aby byly zachovány pravomoci členských států a 
vnitrostátních orgánů finančního dohledu, kde by to bylo vhodné. 

Hlavní výhrady

Hlavní obavy zpravodaje, pokud jde o rozsah pravomocí evropských orgánů dohledu (ESA), 
přenesení závazných rozhodovacích pravomocí na evropské orgány dohledu a úlohu 
evropských orgánů dohledu při zprostředkování v případě sporu mezi vnitrostátními orgány 
dohledu, byly projednány v konečném stanovisku. 

Vzhledem k tomu, že tato směrnice odkazuje na 11 dalších směrnic, z nichž některé nebyly 
dosud přijaty a mohou být podstatně změněny, bylo by vhodné mít k dispozici více času pro 
provedení důkladné právní analýzy. Avšak stanovisko Výboru pro právní záležitosti by mělo 
poskytnout pro práci příslušného výboru konstruktivní návrhy.

Technické normy

Podle těchto návrhů budou moci evropské orgány dohledu připravovat návrhy technických 
norem, které budou schvalovány Komisí. I když je v bodech odůvodnění uvedeno, že 
„součástí technických norem by... neměla být politická volba“, zdá se, že rozsah současných 
ustanovení je zbytečně široký, přičemž ve vysvětlujícím prohlášení je flexibilita označována 
za jednu z hlavních zásad. Zpravodaj sice souhlasí s tím, že určitá míra flexibility je nezbytná, 
aby mohly evropské orgány dohledu při tvorbě technických norem fungovat efektivně, 
domnívá se však, že pozměňující návrhy ve zvláštních případech, kdy by vypracování 
technických norem zahrnovalo i politickou volbu, jsou nutné .

Protože byl návrh předložen Komisí před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, bylo 
nezbytné upravit navrhovaný postup přijímání technických norem s ohledem na Smlouvu o 
fungování Evropské unie.  V souladu s přístupem zpravodaje, že při přijímání technických 
norem by měla být pravomoc svěřena Komisi podle článku 290 SFEU jako akt v přenesené 
pravomoci, přijal výbor soubor pozměňovacích návrhů.  Cílem pozměňovacích návrhů je 
změna 11 směrnic, které jsou pozměněny v návrhu Komise, pouze pokud jde o technické 
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normy a nové orgány. Tyto pozměňovací návrhy se netýkají ostatních postupů projednávání 
ve výborech platných pro tyto směrnice, jak se stanoví v navrhovaném novém bodě 
odůvodnění 14, ale měly by být podle názoru výboru pozměněny co nejdříve v souladu se 
zásadami stanovenými v Szajerově zprávě1 (viz zejména bod 18), s co největším 
upřednostněním aktů v přenesené pravomoci. 

Soubor přijatých pozměňovacích návrhů je úzce propojen s návrhy Szajerovy zprávy a 
navrhuje přenesení pravomocí na Komisi v souladu s článkem 290 SFEU na omezenou dobu 
(zde 5 let), kterou lze prodloužit na žádost Komise o dalších pětiletá období, a v jakémkoli 
okamžiku zrušit ze strany Parlamentu a Rady s výpovědní lhůtou 3 měsíce.  

Pokud jde o návrhy norem předkládaných příslušnými orgány a přijetí norem Komisí, 
odkazuje se na postup podle článku 7 tří předpisů ESA.

Urovnávání sporů mezi vnitrostátními orgány dohledu

V jednotlivých směrnicích, kterými se zřizují evropské orgány dohledu, jsou navrženy 
mechanismy, na jejichž základě mohou evropské orgány dohledu rozhodnout, pokud 
vnitrostátní orgán finančního dohledu nesplní některá z jeho doporučení, a řešit spory mezi 
vnitrostátními orgány finančního dohledu. Zpravodaj se obává, že přenesení pravomoci na 
tyto nové agentury by mohlo být v rozporu s judikaturou Soudního dvora2, která stanoví, že 
agentura Společenství nemůže překračovat jasně vymezené výkonné pravomoci, nesmí 
vykonávat diskreční pravomoci a skutečnost, že orgán nemůže přenášet pravomoci, které sám 
nemá, je zachycena v konkrétních pozměňovacích návrzích týkajících se pravomocí 
evropských orgánů dohledu, které řeší obtíže při předkládání návrhů. Týkají se zejména 
urovnávání sporů. 

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 směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Finanční krize v letech 2007/2008 
odhalila závažné nedostatky ve finančním 
dohledu jak v konkrétních případech, tak 
ve vztahu k finančnímu systému jako 

(1) Finanční krize v letech 2007/2008 
odhalila závažné nedostatky ve finančním 
dohledu jak v konkrétních případech, tak 
ve vztahu k finančnímu systému jako 

                                               
1 Zpráva Výboru pro právní záležitosti ze dne 29. 3. 2010, zpravodaj Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. června 1958, věc C-9/56 a 10/56, Meroni vs. Vysoký úřad, 1958, 
Sb. rozh. 133 a 157.
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celku. Organizace dohledu jednotlivých 
členských států pokulhává za realitou 
integrovaných a vzájemně propojených 
evropských finančních trhů, na kterých 
mnoho finančních firem působí přes 
hranice a nabízí finanční služby podnikům 
a spotřebitelům. Krize odhalila nedostatky 
v oblasti spolupráce, koordinace, 
jednotného uplatňování práva Společenství
a důvěry mezi vnitrostátními orgány 
dohledu.

celku. Organizace dohledu budovaná 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 
Unie a důvěry mezi vnitrostátními orgány 
dohledu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Má-li Evropský systém orgánů 
finančního dohledu účinně fungovat, je 
nutné provést změny právních předpisů 
Společenství v oblasti fungování 
zmíněných tří orgánů. Tyto změny se týkají 
vymezení rozsahu některých pravomocí 
evropských orgánů dohledu, začlenění 
některých pravomocí v rámci stávajících 
procesů stanovených příslušnými právními 
předpisy Společenství a změn k zajištění 
řádného a účinného fungování v rámci 
Evropského systému orgánů finančního 
dohledu.

(6) Má-li Evropský systém orgánů 
finančního dohledu účinně fungovat, je 
nutné provést změny právních předpisů 
Unie v oblasti fungování zmíněných tří 
orgánů. Tyto změny se týkají vymezení 
rozsahu některých pravomocí evropských 
orgánů dohledu, začlenění některých 
pravomocí stanovených právními předpisy 
Unie a změn k zajištění řádného a 
účinného fungování v rámci Evropského 
systému orgánů finančního dohledu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
(ESA) by mělo být doprovázeno 
vytvořením jednotného souboru 
harmonizovaných pravidel, aby se zajistilo 
jednotné uplatňování, a tím přispělo k 

(7) Zřízení tří evropských orgánů dohledu 
(ESA) by mělo být doprovázeno 
vytvořením jednotného souboru 
harmonizovaných pravidel, aby se zajistilo 
jednotné uplatňování, a tím přispělo k 
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účinnějšímu fungování vnitřního trhu. 
Nařízení o zřízení ESFS stanoví, že 
evropské orgány dohledu mohou v 
oblastech konkrétně stanovených právními 
předpisy připravovat návrhy technických 
norem, které se předkládají Komisi ke 
schválení prostřednictvím nařízení nebo 
rozhodnutí. Příslušné právní předpisy by 
měly definovat oblasti, v nichž mají 
evropské orgány dohledu pravomoc 
připravovat návrhy technických norem.

účinnějšímu fungování vnitřního trhu. 
Nařízení o zřízení ESFS stanoví, že ESA
mohou v oblastech konkrétně stanovených 
právními předpisy připravovat návrhy 
technických norem, s výjimkou politických 
rozhodnutí, které se předkládají Komisi ke 
schválení prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Příslušné právní předpisy by měly 
definovat oblasti, v nichž má Komise 
pravomoc přijímat technické normy 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Odůvodnění

Z právního hlediska musí být jasné, že návrhy technických norem nezahrnují politická 
rozhodnutí, jak je stanoveno ve směrnicích o zřízení EBA, ESMA a EIOPA.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) V rámci identifikace oblastí 
technických norem by se měla nalézt 
přiměřená rovnováha při vytváření 
jednotného souboru harmonizovaných 
pravidel, aniž by došlo k zbytečné 
komplikaci regulace. Měly by být vybrány 
pouze takové oblasti, v nichž konzistentní 
technická pravidla významně přispějí k 
finanční stabilitě, ochraně vkladatele, 
pojistníka a investora, efektivitě a integritě 
trhu a kdy se odstraní narušení 
hospodářské soutěže a rizika regulační 
arbitráže.

(8) V rámci identifikace oblastí 
technických norem by se měla nalézt 
přiměřená rovnováha při vytváření 
jednotného souboru harmonizovaných 
pravidel, aniž by došlo k zbytečné 
komplikaci regulace. Měly by být vybrány 
pouze takové oblasti, v nichž konzistentní 
technická pravidla významně přispějí k 
finanční stabilitě, ochraně vkladatele, 
pojistníka a investora, efektivitě a integritě 
trhu a kdy se odstraní narušení 
hospodářské soutěže a rizika regulační 
arbitráže a současně se zajistí, že politická 
rozhodnutí přijímá obvyklým postupem 
Evropský parlament, Rada a Komise.

Odůvodnění

Součástí technických norem by neměla být politická volba. Zpravodaj zdůrazňuje, že politická 
rozhodnutí musí být pod dohledem legislativních orgánů.



AD\813235CS.doc 7/71 PE438.379v02-00

CS

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Problematika, která je předmětem 
technických norem, by měla být skutečně 
technická, takže jejich příprava bude 
vyžadovat odborné znalosti odborníků v 
oblasti dohledu. Technické normy by měly 
určovat podmínky uplatňování pravidel 
obsažených v základních nástrojích 
přijímaných Evropským parlamentem a 
Radou a případně v prováděcích 
opatřeních Komise, aniž by měnily jiné 
než podstatné prvky uvedených aktů, 
mimo jiné zrušením některých z těchto 
prvků nebo doplněním aktu o nové jiné 
než podstatné prvky. Součástí technických 
norem by tudíž neměla být politická volba. 
V případě, že jsou technické normy 
navrženy tak, aby určovaly podmínky 
uplatňování prováděcích opatření Komise, 
měly by být připravovány až po té, co jsou 
přijata prováděcí opatření Komise. 
V některých případech, v nichž má 
v současnosti Komise pravomoc přijímat 
prováděcí opatření postupy projednávání 
ve výborech podle rozhodnutí Rady 
1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o 
postupech pro výkon prováděcích 
pravomocí svěřených Komisi a obsah 
těchto prováděcích opatření je omezen na 
určení podmínek uplatňování pravidel 
obsažených v základních nástrojích, které 
nevyžadují další doplnění, je pro účely 
konzistentnosti vhodné zavést postup 
přijímání technických norem stanovený 
v článku 7 nařízení (ES) č. …/…[EBA], 
č. …/… [ESMA] a č. …/… [EIOPA].

(9) Problematika, která je předmětem 
technických norem, by měla být skutečně 
technická, takže jejich příprava bude 
vyžadovat odborné znalosti odborníků v 
oblasti dohledu. Technické normy obecné 
platnosti by se měly omezovat na 
doplňování nebo pozměňování jiných než 
podstatných prvků základního 
legislativního aktu. Součástí technických 
norem by tudíž neměla být politická volba.
V souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie by Komise měla 
mít pravomoc k přijímání těchto 
technických norem prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci. Komise by měla 
být schopna využívat odborných znalostí 
evropských orgánů dohledu, jak je 
stanoveno v nařízeních o zřízení ESFS. 
Pro účely konzistentnosti je proto vhodné 
zavést postup přijímání technických norem 
stanovený v článku 7 nařízení (ES) č. 
…/…[EBA], č. …/… [ESMA] a č. …/… 
[EIOPA].
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Odůvodnění

Pokud v současné době probíhá revize právních předpisů, měly by být použity řádné 
legislativní postupy, aby existovala naprostá jistota o tom, co by měl návrh technických 
norem obsahovat, a nezbytné úpravy mohly být provedeny řádnými postupy .

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice by tudíž měla určit situace, 
ve kterých může vznikat potřeba řešení 
procedurální nebo věcné neshody s 
právem Unie a orgány dohledu při tom 
nemusí být schopny danou záležitost 
vyřešit samy. V takových situacích by měl 
některý z orgánů podílejících se na 
dohledu předložit záležitost příslušnému 
evropskému orgánu dohledu. Tento ESA 
by měl jednat v souladu s postupem 
stanoveným v této směrnici. Měl by mít 
možnost požadovat od dotyčných 
příslušných orgánů, aby za účelem 
urovnání dané záležitosti a zajištění shody 
s právem Unie podnikly určitá opatření 
nebo od nich upustily, a to se závaznou 
platností pro tyto příslušné orgány.
V případech, kdy příslušné právní 
předpisy EU přenechávají právo 
rozhodování členským státům, rozhodnutí 
učiněná evropským orgánem dohledu by 
neměla nahrazovat výkon tohoto práva 
příslušející v souladu s právem Unie 
vnitrostátním orgánům dohledu.

Odůvodnění

Aby v tomto případě existovala shoda s judikaturou Evropského soudního dvora (C - 9/56 a 
10/56, Meroni v. Vysoký úřad, [1958] Sb. rozh. 133 a 157), je důležité, aby rozhodnutí přijatá 
evropskými orgány dohledu nenahrazovala legální výkon rozhodnutí vnitrostátních orgánů 
dohledu. Podle věci Meroni nemůže orgán přenášet pravomoci, které sám nemá.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí 
a o jejím výkonu stanoví zprostředkování 
nebo společná rozhodnutí, pokud jde o 
určení významných poboček pro účely 
členství v kolegiu dohledu, validaci 
modelu a hodnocení rizika skupiny. Ve 
všech těchto oblastech by změna měla 
jasně stanovit, že v případě sporu během 
stanovené časové lhůty může Evropský 
orgán pro bankovnictví spor vyřešit 
uplatněním procesu uvedeného v nařízení 
…/… [EBA]. Tento přístup ozřejmuje, že
spory mohou být řešeny a spolupráce 
posílena dříve, než je učiněno či 
zveřejněno konečné rozhodnutí ve vztahu 
k instituci.

(13) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí 
a o jejím výkonu stanoví zprostředkování 
nebo společná rozhodnutí, pokud jde o 
určení významných poboček pro účely 
členství v kolegiu dohledu, validaci 
modelu a hodnocení rizika skupiny. Ve 
všech těchto oblastech by změna měla 
jasně stanovit, že v případě sporu během 
stanovené časové lhůty může Evropský 
orgán pro bankovnictví spor vyřešit 
uplatněním procesu uvedeného v nařízení 
…/… [EBA]. Tento přístup ozřejmuje, že i 
když Evropský orgán pro bankovnictví 
nemůže nahradit vlastní rozhodnutí 
vnitrostátních orgánů dohledu, spory 
mohou být řešeny a spolupráce posílena 
dříve, než je učiněno či zveřejněno 
konečné rozhodnutí ve vztahu k instituci.

Odůvodnění

V případě sporu mezi vnitrostátními orgány dohledu by se schopnost evropských orgánů 
dohledu (ESA) pomoci při dosažení dohody neměla rozšiřovat na schopnost nahradit vlastní 
rozhodnutí vnitrostátních orgánů dohledu, aby byl zajištěn soulad s judikaturou Evropského 
soudního dvora.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přizpůsobení postupu projednávání ve 
výborech článku 290 (akty v přenesené 
pravomoci) a článku 291 (prováděcí akty) 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) by mělo probíhat postupně. Touto 
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směrnicí by se měla přizpůsobit článkům 
290 a 290 SFEU příslušná ustanovení 
pozměněných směrnic uvedených v bodě 
odůvodnění 20, pouze pokud se týkají 
nových ESA a pouze v rozsahu, v němž se 
vztahují k technickým normám. Toto 
přizpůsobení i další přizpůsobení dalších 
ustanovení postupu projednávání ve 
výborech obsažených v pozměňovaných 
směrnicích, by se neměla omezovat na 
opatření, která v minulosti spadala pod 
regulativní postup s kontrolou, ale na 
všechna příslušná obecná opatření přijatá 
na základě nejrůznějších postupů či 
postupu projednávání ve výborech, které 
se na ně vztahovaly před vstupem 
Lisabonské smlouvy v platnost. Pro 
zajištění konzistentnosti by měla být podle 
ustanovení této směrnice provedena další 
přizpůsobení článku 290 a 291 SFEU 
dalších postupů projednávání ve výborech 
obsažených v pozměňovaných směrnicích 
a vztahujících se k bodu odůvodnění 20.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důvěrné informace vyměněné mezi 
příslušnými orgány a Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy nebo 
Evropským výborem pro systémová rizika 
nebo těmto orgánům předané by měly 
podléhat povinnosti zachování profesního 
tajemství, která platí pro osoby 
zaměstnané nebo dříve zaměstnané u 
příslušných orgánů, které informace 
získají.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V těch oblastech, kde mají orgány 
povinnost připravovat návrhy technických 
norem, by uvedené návrhy měly být 
předkládány Komisi do tří let od zřízení 
těchto orgánů.

vypouští se

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3
Směrnice 2002/87/ES
Kapitola III – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

SVĚŘENÉ PRAVOMOCI A POSTUPY 
PROJEDNÁVÁNÍ VE VÝBORECH

PŘENESENÍ PRAVOMOCI

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2002/87/ES
Čl. 21 a – nadpis a odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické normy Technické normy – akty v přenesené 
pravomoci

1. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
této směrnice, mohou evropské orgány 
dohledu v souladu s článkem 42 nařízení 
…/… [EBA], nařízení …/… [EIOPA] a 
nařízení …/… [ESMA] připravovat 
návrhy technických norem, a to s ohledem 
na:

1. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy s ohledem na čl. 6 odst. 2 
s cílem pro objasnění metod výpočtu 
uvedených v příloze I části II, avšak aniž 
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by byl dotčen čl. 6 odst. 4.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení se prodlužuje 
vždy o další pětileté období na žádost 
Komise podanou nejméně tři měsíce před 
uplynutím přenesení pravomoci, pokud 
Evropský Parlament nebo Rada v období 
před uplynutím přenesení pravomoci 
nepodá proti prodloužení pravomoci 
námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament nebo Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

(a) čl. 2 bod 11 pro určení podmínek 
uplatňování článku 17 směrnice 
78/660/EHS* v kontextu této směrnice,
(b) čl. 2 bod 17 pro určení podmínek 
uplatňování vztahujících se k postupům 
určení „dotyčných příslušných orgánů“,
(c) čl. 3 odst. 5 pro určení podmínek 
uplatňování alternativních parametrů pro 
určení finančního konglomerátu
(d) čl. 6 odst. 2 pro určení podmínek 
uplatňování metod výpočtu uvedených v 
příloze I části II, avšak aniž by byl dotčen 
čl. 6 odst. 4,
(e) čl. 7 odst. 2 pro určení způsobu 
zahrnutí položek do rozsahu definice 
„koncentrací rizik“ v rámci 
obezřetnostního dohledu uvedeného 
v druhém pododstavci,
(f) čl. 8 odst. 2 pro určení způsobu 
zahrnutí položek do rozsahu definice
„transakcí uvnitř skupiny“ v rámci 
obezřetnostního dohledu uvedeného ve 
třetím pododstavci.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
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pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA], nařízení …/… 
[EIOPA] a nařízení …/… [ESMA].

podle článku 7 nařízení …/… [EBA], 
nařízení …/… [EIOPA] a nařízení …/… 
[ESMA].

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá revize směrnice 78/660/EHS, zpravodaj se 
domnívá, že by technické normy neměly být vytvořeny dříve, než budou k dispozici úplné 
výsledky revize.

Stávající právní předpisy již poskytují možnost definovat „dotyčné příslušné orgány“ bez 
odkazu na prováděcí opatření nebo požadavku na další definici. Ke změně by proto mělo dojít 
po úplné revizi směrnice, včetně posouzení dopadů.

Stanovení podmínek uplatňování těchto parametrů by vyžadovalo politické rozhodnutí a 
nemělo by být součástí technických norem.

Formulace je zavádějící – „určení podmínek uplatňování“ by mělo být nahrazeno výrazem 
„objasnění“. Zpravodaj se domnívá, že je to mnohem jasnější a nevznikne nesprávný dojem, 
že úroveň 3 doplňuje úroveň 1 nebo 2.

Určení toho, co má být zahrnuto do definice „koncentrací rizik“, není výlučně technická 
záležitost a s největší pravděpodobností by do určité míry vyžadovalo politická rozhodnutí. 
Samo o sobě se pro technickou normu nehodí.

Rozsah definice „transakce uvnitř skupiny“ je již obsažen v původní směrnici a úprava této 
definice by s největší pravděpodobností byla politickým rozhodnutím. Bude-li to nutné, měla 
by být tato změna provedena řádnou revizí směrnice.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 3 – bod 3
Směrnice 2003/6/ES
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavců 2 a 4, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy
technických norem pro určení podmínek
týkajících se nakládání s žádostmi o 
výměnu informací a přeshraniční kontroly.

5. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie
technické normy týkající se nakládání s 
žádostmi o výměnu informací a 
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přeshraniční kontroly.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení se prodlužuje 
vždy o další pětileté období na žádost 
Komise podanou nejméně tři měsíce před 
uplynutím přenesení pravomoci, pokud 
Evropský Parlament nebo Rada v období 
před uplynutím přenesení pravomoci 
nepodá proti prodloužení pravomoci 
námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament nebo Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 13 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
směrnice, Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění zřízený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady …/… připravuje 
návrhy technických norem, které se týkají 
informací poskytovaných příslušným 
orgánům. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 1. 
ledna 2014.

2. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy, které se týkají informací 
poskytovaných příslušným orgánům.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
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dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament nebo Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EIOPA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EIOPA].

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 4 – bod 2
Směrnice 2003/41/ES
Čl. 20 – odst. 11 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování této směrnice, Evropský orgán 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění připravuje návrhy 
technických norem, které pro každý 
členský stát uvádějí ustanovení 
obezřetnostní povahy relevantní pro oblast 
plánů zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, na něž se nevztahuje odkaz na 
vnitrostátní sociální a pracovně právní 
předpisy v odstavci 1. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2014.

11. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy které pro každý členský 
stát uvádějí ustanovení obezřetnostní 
povahy relevantní pro oblast plánů 
zaměstnaneckého penzijního pojištění, na 
něž se nevztahuje odkaz na vnitrostátní 
sociální a pracovně právní předpisy v 
odstavci 1. 
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Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje se vždy o další pětileté období 
na žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EIOPA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EIOPA].

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 1
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V článku 8 se doplňuje nový odstavec 5, 
který zní:

"5. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování odstavce 2 a byl zohledněn 
technický vývoj na finančních trzích, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady …/… připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření 

vypouští se



AD\813235CS.doc 17/71 PE438.379v02-00

CS

přijatých Komisí podle odstavce 4. Orgán 
uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2014.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].”

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 4
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku a aby byl zohledněn 
technický vývoj na finančních trzích, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravuje návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování povinnosti 
poskytovat dodatek k prospektu v případě 
významné nové skutečnosti, podstatné 
chyby nebo nepřesnosti týkající se údajů 
uvedených v prospektu. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2014.

3. Aby byl zohledněn technický vývoj na 
finančních trzích, je Komise zmocněna 
přijímat prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro určení podmínek 
uplatňování povinnosti poskytovat dodatek 
k prospektu v případě významné nové 
skutečnosti, podstatné chyby nebo 
nepřesnosti týkající se údajů uvedených v 
prospektu.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomocí, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti
prodloužení pravomocí námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
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tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 6
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování této směrnice a aby byl 
zohledněn technický vývoj na finančních 
trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a 
trhy může připravovat návrhy technických 
norem pro určení podmínek uplatňování 
vztahujících se k postupu oznamování 
osvědčení o schválení, kopií prospektů, 
překladu souhrnu a jakéhokoli dodatku 
prospektu.

4. Aby byl zohledněn technický vývoj na 
finančních trzích, je Komise zmocněna 
přijímat prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k postupu 
oznamování osvědčení o schválení, kopií 
prospektů, překladu souhrnu a jakéhokoli 
dodatku prospektu.
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Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.

Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 5 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2003/71/ES
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování odstavce 2 a byl zohledněn 
technický vývoj na finančních trzích, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
může připravovat návrhy technických 
norem pro určení podmínek spolupráce a 
výměny informací mezi příslušnými 
orgány, včetně vypracovávání standardních 
formulářů či šablon pro takovou spolupráci 
a výměnu informací.

4. Aby byl zohledněn technický vývoj na 
finančních trzích, je Komise zmocněna 
přijímat prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie
technické normy pro určení podmínek 
spolupráce a výměny informací mezi 
příslušnými orgány, včetně vypracovávání 
standardních formulářů či šablon pro 
takovou spolupráci a výměnu informací. 
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Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 2
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistilo jednotné uplatňování 
tohoto článku a článku 7, čl. 9 odst. 2 až 
4, čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 12, může 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravovat návrhy technických norem 
pro určení podmínek uplatňování
požadavků a postupů pro takové povolení, 
jak je stanoveno v tomto článku a v článku 
7, čl. 9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 až 2 a 
článku 12.

4. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se požadavků a 
postupů pro takové povolení, jak je 
stanoveno v tomto článku a v článku 7, čl. 
9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 a 2 a článku 
12.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
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platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA]“.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 3
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 10 a – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahujících se k seznamu 
informací požadovaných pro posouzení 
nabytí uvedeného v odstavci 1 a podmínek 
konzultačního procesu příslušných orgánů 
podle čl. 10 odst. 4. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2014.

8. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k seznamu 
informací požadovaných pro posouzení 
nabytí uvedeného v odstavci 1 a podmínek 
postupu konzultace příslušných orgánů 
podle čl. 10 odst. 4.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
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žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 4
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 31 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto článku a byl vytvořen 
jednotný postup ohlášení, může Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy připravovat 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování vztahujících se k 
povinnosti ohlašovat informace v souladu s 
odstavci 2 a 4 a k procesu předávání těchto 
informací podle odstavců 3 a 6, včetně 
vypracovávání standardních formulářů a 
šablon.

7. Aby byl vytvořen jednotný postup 
ohlášení, je Komise zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k povinnosti 
ohlašovat informace v souladu s odstavci 2 
a 4 a k procesu předávání těchto informací 
podle odstavců 3 a 6, včetně vypracovávání 
standardních formulářů a šablon.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
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žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 5
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 32 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto článku a byl vytvořen 
jednotný postup uvědomení, může 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravovat návrhy technických norem 
pro určení podmínek uplatňování 
vztahujících se k povinnosti uvědomovat o 
informacích v souladu s odstavci 2 a 4 a k 
procesu předávání těchto informací podle 
odstavce 3, včetně vypracovávání 
standardních formulářů a šablon.

10. Aby byl vytvořen jednotný postup 
ohlášení, je Komise zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k povinnosti 
ohlašovat informace v souladu s odstavci 2 
a 4 a k procesu předávání těchto informací 
podle odstavce 3, včetně vypracovávání 
standardních formulářů a šablon.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
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žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 9
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 56 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavců 1 a 2, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahujících se k povinnosti 
příslušných orgánů spolupracovat podle 
článku 1 a k obsahu dohod o spolupráci 
podle odstavce 2, včetně vypracovávání 
standardních formulářů a šablon.

6. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie
technické normy vztahující se k povinnosti 
příslušných orgánů spolupracovat podle 
článku 1 a k obsahu dohod o spolupráci 
podle odstavce 2, včetně vypracovávání 
standardních formulářů a šablon.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
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pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 10 – písm. b
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavce 1, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování povinnosti příslušných orgánů 
spolupracovat při dohledu, kontrole na 
místě a vyšetřování.

2. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k povinnosti 
příslušných orgánů spolupracovat při 
dohledu, kontrole na místě a vyšetřování.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
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prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 11 – písm. a
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 58 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavců 1 a 2, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování povinnosti výměny informací, 
včetně vypracovávání standardních 
formulářů či šablon.

4. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k povinnosti 
výměny informací, včetně vypracovávání 
standardních formulářů či šablon.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit..
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Akt v přenesené pravomoci přijatý podle
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 6 – bod 12
Směrnice 2004/39/ES
Čl. 60 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování povinnosti konzultovat před 
vydáním povolení ostatní příslušné orgány, 
včetně vypracovávání standardních 
formulářů či šablon.

4. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k povinnosti 
konzultovat před vydáním povolení ostatní 
příslušné orgány, včetně vypracovávání 
standardních formulářů či šablon. 

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců
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Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2004/109/ES
Čl. 12 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Aby zajistil jednotné uplatňování 
odstavce 1 tohoto článku a vzal v úvahu 
technický vývoj na finančních trzích, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady …/… připravuje návrhy 
technických norem pro stanovení 
harmonizovaného standardního formuláře, 
který se použije pro oznamování 
požadovaných informací emitentovi podle 
odstavce 1 nebo při podávání informací 
podle čl. 19 odst. 3.

9. Aby vzala v úvahu technický vývoj na 
finančních trzích, je Komise zmocněna 
přijímat prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro stanovení 
harmonizovaného standardního formuláře, 
který se použije pro oznamování 
požadovaných informací emitentovi podle 
odstavce 1 nebo při podávání informací 
podle čl. 19 odst. 3

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
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tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Orgán návrhy technických norem 
uvedené v prvním pododstavci předloží 
Komisi do 1. ledna 2014. Komise může 
přijmout návrhy technických norem
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 7 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2004/109/ES
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby zajistil jednotné uplatňování 
odstavce 1 tohoto článku a vzal v úvahu 
technický vývoj na finančních trzích, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy 
připravuje návrhy technických norem pro 
stanovení harmonizovaného standardního 
formuláře, který se použije pro 
oznamování požadovaných informací 
emitentovi podle odstavce 1 nebo při
podávání informací podle čl. 19 odst. 3.

3. Aby vzala v úvahu technický vývoj na 
finančních trzích, je Komise zmocněna 
přijímat prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro stanovení 
harmonizovaného standardního formuláře 
pro oznamování požadovaných informací 
emitentovi podle odstavce 1 nebo pro
podávání informací podle čl. 19 odst. 3

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
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tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Orgán návrhy technických norem 
uvedené v prvním pododstavci předloží 
Komisi do 1. ledna 2014. Komise může 
přijmout uvedené návrhy technických 
norem postupem podle článku 7 nařízení 
…/… [ESMA]“.

Komise může přijmout technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 1
Směrnice 2005/60/ES
Čl. 31 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku a byl zohledněn technický 
vývoj v oblasti boje proti praní peněz nebo 
financování terorismu, Evropský orgán pro 
bankovnictví, Evropský orgán pro cenné 
papíry a trhy a Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění mohou připravovat návrhy
technických norem v souladu s článkem 
42 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
…/…, nařízení Evropského parlamentu a 
Rady …/… a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady …/…, aby určily typ 
doplňkových opatření uvedených v čl. 31 
odst. 3 a minimální opatření, která mají 
úvěrové a finanční instituce přijmout 
v případě, kdy právní předpisy třetí země 
nedovolují uplatňování opatření 
požadovaných podle odst. 1 prvního 
pododstavce.

4. Aby byl zohledněn technický vývoj v 
oblasti boje proti praní peněz nebo 
financování terorismu, je Komise 
zmocněna přijímat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie technické normy v souladu 
s článkem 42 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady …/…, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady …/… a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
…/… , aby určily typ doplňkových 
opatření uvedených v čl. 31 odst. 3 a 
minimální opatření, která mají úvěrové a 
finanční instituce přijmout v případě, kdy 
právní předpisy třetí země nedovolují 
uplatňování opatření požadovaných podle 
odst. 1 prvního pododstavce.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
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měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA], …/…, nařízení 
…/… [ESMA] a …/…, nařízení …/….[ 
[EIOPA]“

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA], 
…/…, nařízení …/… [ESMA] a …/…, 
nařízení …/….[ EIOPA].

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 8 – bod 2
Směrnice 2005/60/ES
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto článku a zohledněn 
technický vývoj v oblasti boje proti praní 
peněz nebo financování terorismu, 
Evropský orgán pro bankovnictví, 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a 
Evropský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění mohou 
připravovat návrhy technických norem v 
souladu s článkem 42 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady …/…, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady …/… a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
…/… pro určení podmínek uplatňování 
týkajících se minimálního obsahu sdělení 

4. Aby byl zohledněn technický vývoj v 
oblasti boje proti praní peněz nebo 
financování terorismu, je Komise 
zmocněna přijímat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie technické normy v souladu 
s článkem 42 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady …/…, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady …/… a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
…/… týkající se minimálního obsahu 
sdělení uvedeného v odstavci 2.
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uvedeného v odstavci 2.
Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA], …/…, nařízení 
…/… [ESMA] a …/…, nařízení …/….[ 
[EIOPA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA], 
…/…, nařízení …/… [ESMA] a …/…, 
nařízení …/….[ EIOPA].

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 1
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 6 – odst. 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady …/… 
může připravovat návrhy technických 
norem pro určení podmínek uplatňování
požadavků a postupů pro taková povolení, 
jak je stanoveno v článcích 7, 8, 10, 11 a 
12, s výjimkou podmínek stanovených v čl. 

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se požadavků a 
postupů pro taková povolení, jak je 
stanoveno v článcích 7, 8, 10, 11 a 12, s 
výjimkou podmínek stanovených v čl. 11 
odst. 1 druhé větě.
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11 odst. 1 druhé větě.
Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v druhém pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 3
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem vztahujících se k 
seznamu informací požadovaných pro 
posouzení podle odstavce 1 a ke 
konzultačnímu procesu mezi příslušnými 
orgány uvedenými v čl. 19b odst. 1. Orgán 
uvedené návrhy technických norem 

9. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k seznamu 
informací požadovaných pro posouzení 
podle odstavce 1 ke konzultačnímu procesu 
mezi příslušnými orgány uvedenými v čl. 
19b odst. 1.
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předloží Komisi do 1. ledna 2014.
Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 4
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 26 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování článku 25 a tohoto článku a
byl stanoven jednotný postup oznámení 
elektronickými prostředky, Evropský 
orgán pro bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahujících se k údajům
podle článku 25 a tohoto článku a k 
procesu předávání těchto údajů. Orgán 
uvedené návrhy technických norem 
předloží Komisi do 1. ledna 2014.

5. Aby byl stanoven jednotný postup 
oznámení elektronickými prostředky, je 
Komise zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se údajů podle 
článku 25 a tohoto článku a procesu 
předávání těchto údajů.
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Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy technických 
norem uvedené v prvním pododstavci 
postupem podle článku 7 nařízení …/… 
[EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 5
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování tohoto článku a byl stanoven 
jednotný postup oznámení elektronickými 
prostředky, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování vztahující se k informacím 
podle tohoto článku a procesu předávání 
těchto informací. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 1. 

4. Aby byl stanoven jednotný postup 
oznámení elektronickými prostředky, je 
Komise zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k 
informacím podle tohoto článku a procesu 
předávání těchto informací.
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ledna 2014.
Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 7
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 42 – odst. 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení postupů, 
metod a podmínek uplatňování požadavků 
na sdílení informací, pokud jde o 
informace, které pravděpodobně usnadní 
dohled nad úvěrovými institucemi. Orgán 
uvedené návrhy technických norem 

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se postupů, 
metod a podmínek uplatňování požadavků 
na sdílení informací, pokud jde 
o informace, které pravděpodobně usnadní 
dohled nad úvěrovými institucemi.
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předloží Komisi do 1. ledna 2014.
Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v druhém odstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 8
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 42 a – odst. 1 – pododstavec 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud na konci dvouměsíčního období 
příslušný orgán postoupil záležitost 
Evropskému orgánu pro bankovnictví v 
souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná v 
souladu s uvedeným rozhodnutím. 
Dvouměsíční lhůta se považuje za lhůtu 

„Pokud na konci původního
dvouměsíčního období kterýkoli 
z dotčených příslušných orgánů postoupil 
záležitost Evropskému orgánu pro 
bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], příslušné orgány 
hostitelského členského státu odloží přijetí 
svého rozhodnutí, vyčkají rozhodnutí, 
které Evropský orgán pro bankovnictví 
může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 
uvedeného nařízení, a přijmou své 
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pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení dvouměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.

rozhodnutí v souladu s rozhodnutím 
Evropského orgánu pro bankovnictví. 
Dvouměsíční lhůta se považuje za lhůtu 
pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení dvouměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí. 
Rozhodnutí Evropského orgánu pro 
bankovnictví nenahrazují zákonný výkon 
rozhodnutí soudu příslušnými orgány 
hostitelského členského státu podle této 
směrnice.

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad s judikaturou Soudního dvora (věc Meroni v. Vysoký úřad, C-9/56 
a 10/56, Sb. rozh.  s. 133 a 157), je důležité, aby rozhodnutí přijatá Evropským orgánem pro 
bankovnictví nenahrazovala zákonný výkon rozsudku vnitrostátních orgánů vykonávající 
dohled. Podle věci Meroni nemůže orgán přenášet pravomoci, které sám nemá.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 63 a – odst. 6 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné 
uplatňování odstavce 1 tohoto článku a 
sbližování postupů dohledu, Evropský 
orgán pro bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování ustanovení týkajících se 
nástrojů uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 1. 
ledna 2014.

6. Aby bylo zajištěno sbližování postupů 
dohledu, je Komise zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se ustanovení o 
nástrojích uvedených v odstavci 1 tohoto 
článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
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měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 14
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 74 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro sdělování těchto výpočtů úvěrovými 
institucemi uplatní příslušné orgány od 
31. prosince 2012 pro podávání zpráv 
jednotný formát, jednotnou četnost, 
jednotný jazyk a jednotné lhůty. Aby bylo 
zajištěno jednotné uplatňování směrnice, 
Evropský orgán pro bankovnictví 
připravuje návrhy technických norem pro 
zavedení jednotného formátu, jednotné 
četnosti, jednotného jazyka a jednotné 
lhůty v rámci Společenství před 1. lednem 
2012. Formáty podávání zpráv musí být 
přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti 
činností úvěrových institucí.

Pro sdělování těchto výpočtů úvěrovými 
institucemi uplatní příslušné orgány od 
31. prosince 2012 pro podávání zpráv 
jednotný formát, jednotnou četnost, 
jednotný jazyk a jednotné lhůty. Komise je 
oprávněna přijímat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie technické normy pro 
zavedení jednotného formátu, jednotné 
četnosti, jednotného jazyka a jednotné 
lhůty v rámci Evropské unie před 1. 
lednem 2012. Formáty podávání zpráv 
musí být přiměřené povaze, rozsahu 
a komplexnosti činností úvěrových 
institucí.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
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dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v druhém pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 15
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 81 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví po konzultaci s Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy 
připravuje návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování metody 
hodnocení, pokud jde o úvěrová 
hodnocení. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 1. 
ledna 2014.

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy, které se týkají
uplatňování metody hodnocení, pokud jde 
o úvěrová hodnocení.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
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platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v druhém 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v druhém pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 16
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 84 – odst. 2 – pododstavce 3 a 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto odstavce, Evropský orgán pro 
bankovnictví může připravovat návrhy 
technických norem pro určení praktického 
a procedurálního uplatňování podmínek, za 
nichž příslušné orgány povolují úvěrovým 
institucím používat přístup založený na 
interním ratingu (IRB).

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se praktického 
a procedurálního uplatňování podmínek, za 
nichž příslušné orgány povolují úvěrovým 
institucím používat přístup založený na 
interním ratingu (IRB)..

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
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měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené ve třetím 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené ve třetím pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 17
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 97 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví po konzultaci s Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy 
připravuje návrhy technických norem pro 
určení podmínek uplatňování metody 
hodnocení, pokud jde o úvěrová 
hodnocení. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 1. 
ledna 2014.

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie a po 
konzultaci s Evropským orgánem pro 
bankovnictví a Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy technické normy 
týkající se metody hodnocení, pokud jde 
o úvěrová hodnocení.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
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nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v druhém 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v druhém pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 18
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 105 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví může připravovat návrhy 
technických norem pro určení praktického 
a procedurálního uplatňování podmínek, za 
nichž příslušné orgány povolují úvěrovým 
institucím využívat pokročilé přístupy k 
měření.

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se praktického 
a procedurálního uplatňování podmínek, za 
nichž příslušné orgány povolují úvěrovým 
institucím využívat pokročilé přístupy 
k měření.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
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Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v druhém 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v druhém pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 19
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 106 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto odstavce, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování výjimek podle písmen c) a d). 
Orgán uvedené návrhy technických 
norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se výjimek podle 
písmen c) a d).

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
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námitky.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v druhém 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v druhém pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 20
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 110 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že ohlášení je
učiněno alespoň dvakrát ročně. Příslušné 
orgány uplatní od 31. prosince 2012 
jednotný formát, četnost, jazyk a lhůty pro 
podávání zpráv. Aby bylo zajištěno 
jednotné uplatňování směrnice, Evropský 
orgán pro bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro zavedení 
jednotného formátu, jednotné četnosti, 
jednotného jazyka a jednotné lhůty v rámci 
Společenství před 1. lednem 2012. Formáty 
podávání zpráv musí být přiměřené 
povaze, rozsahu a komplexnosti činností 
úvěrových institucí.

2. Členské státy stanoví, že ohlášení musí 
být učiněno alespoň dvakrát ročně. 
Příslušné orgány uplatní od 31. prosince 
2012 jednotný formát, četnost, jazyk 
a lhůty pro podávání zpráv. Komise je 
zmocněna přijímat prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie technické normy pro 
zavedení jednotného formátu, jednotné 
četnosti, jednotného jazyka a jednotné 
lhůty v rámci Evropské unie před 1. 
lednem 2012. Formáty podávání zpráv 
musí být přiměřené povaze, rozsahu 
a komplexnosti činností úvěrových 
institucí.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
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tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 21
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 122 a – odst. 10 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování tohoto článku, včetně
opatření přijatých v případě porušení 
povinností týkajících se hloubkové 
kontroly a řízení rizik. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2014.

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se opatření, která 
je nutné přijmout v případě porušení 
povinností týkajících se hloubkové 
kontroly a řízení rizik.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
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námitky.
Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v druhém 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA]“.

Komise může přijmout technické normy
uvedené ve druhém pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 22
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 124 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování tohoto článku a společného 
postupu hodnocení rizika. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2014.

6. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie
technické normy pro určení společného 
postupu hodnocení rizika.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].
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Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 23
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 2 – pododstavec 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud na konci šestiměsíčního období 
příslušný orgán postoupil záležitost 
Evropskému orgánu pro bankovnictví v 
souladu s článkem 11 nařízení …/… 
[EBA], orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 
11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná v 
souladu s uvedeným rozhodnutím. 
Šestiměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro 
smírčí jednání ve smyslu uvedeného 
nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví 
přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení šestiměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.“

Pokud na konci šestiměsíčního období 
kterýkoli z dotčených příslušných orgánů
postoupil záležitost Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě odloží 
přijetí svého rozhodnutí, vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout k jeho 
rozhodnutí v souladu s čl. 11 odst. 3 
uvedeného nařízení, a přijme rozhodnutí 
v souladu s rozhodnutím Evropského 
orgánu pro bankovnictví. Šestiměsíční 
lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí
jednání ve smyslu uvedeného nařízení. 
Evropský orgán pro bankovnictví přijme 
své rozhodnutí do jednoho měsíce. 
Záležitost není orgánu postoupena po 
skončení šestiměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí.“ 
Rozhodnutí Evropského orgánu pro 
bankovnictví nenahrazují zákonný výkon 
rozhodnutí soudu příslušnými orgány 
hostitelského členského státu podle této 
směrnice.

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad s judikaturou Soudního dvora (věc Meroni v. Vysoký úřad, C-9/56 
a 10/56, Sb. rozh. s. 133 a 157), je důležité, aby rozhodnutí přijatá Evropským orgánem pro 
bankovnictví nenahrazovala zákonný výkon rozsudku vnitrostátních orgánů vykonávající 
dohled. Podle věci Meroni nemůže orgán přenášet pravomoci, které sám nemá.



AD\813235CS.doc 49/71 PE438.379v02-00

CS

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 24 – písm. b 
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou 
takového společného rozhodnutí do čtyř 
měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 
124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném 
základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném 
zohlednění posouzení rizik dceřiných 
podniků, které vypracovaly příslušné 
odpovědné orgány. Pokud na konci 
čtyřměsíčního období příslušný orgán
postoupil záležitost Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě vyčká 
jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský 
orgán pro bankovnictví může přijmout 
v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného 
nařízení, a jedná v souladu s uvedeným
rozhodnutím. Čtyřměsíční lhůta se 
považuje za lhůtu pro smírčí ve smyslu 
uvedeného nařízení. Evropský orgán pro 
bankovnictví přijme své rozhodnutí do 
jednoho měsíce. Záležitost není orgánu 
postoupena po skončení čtyřměsíčního 
období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí.

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou 
takového společného rozhodnutí do čtyř 
měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 
124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném 
základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném 
zohlednění posouzení rizik dceřiných 
podniků, které vypracovaly příslušné 
odpovědné orgány. Pokud na konci 
šestiměsíčního období kterýkoli 
z dotčených příslušných orgánů postoupil 
záležitost Evropskému orgánu pro 
bankovnictví v souladu s článkem 11 
nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající 
dohled na konsolidovaném základě odloží 
přijetí svého rozhodnutí, vyčká jakéhokoli 
rozhodnutí, které Evropský orgán pro 
bankovnictví může přijmout k jeho 
rozhodnutí v souladu s čl. 11 odst. 3 
uvedeného nařízení, a přijme rozhodnutí
v souladu s rozhodnutím Evropského 
orgánu pro bankovnictví. Čtyřměsíční 
lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí ve 
smyslu uvedeného nařízení. Evropský 
orgán pro bankovnictví přijme své 
rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost 
není orgánu postoupena po skončení 
čtyřměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí. Rozhodnutí 
Evropského orgánu pro bankovnictví 
nenahrazují zákonný výkon rozhodnutí 
soudu příslušnými orgány hostitelského 
členského státu podle této směrnice.

Odůvodnění

V případě sporu mezi vnitrostátními orgány dohledu by se schopnost evropských orgánů 
dohledu (ESA) pomoci při dosažení dohody neměla rozšiřovat na schopnost nahradit vlastní 
rozhodnutí vnitrostátních orgánů dohledu. Pokud ESA rozhodne, že rozhodnutí navrhované 
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orgánem dohledu nevyhovuje, musí být konečné rozhodnutí vnitrostátního orgánu dohledu 
učiněno v souladu s rozhodnutím EBA.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 24 – písm. e
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 129 – odst. 3 – pododstavce 10 a 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování postupu společného 
rozhodování uvedeného v tomto odstavci 
a s ohledem na použití článků 123 a 124 
a čl. 132 odst. 2 s cílem usnadnit přijímání 
společných rozhodnutí. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2014.

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro určení podmínek 
uplatňování postupu společného 
rozhodování uvedeného v tomto odstavci 
a s ohledem na použití článků 123 a 124 
a čl. 132 odst. 2 s cílem usnadnit přijímání 
společných rozhodnutí.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v desátém 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v desátém pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].
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Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 27 – písm. a
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 131 a – odst. 2 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku a čl. 42a odst. 3, Evropský 
orgán pro bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro operativní činnost 
kolegií, včetně činnosti týkající se čl. 42a 
odst. 3. Orgán uvedené návrhy 
technických norem předloží Komisi do 1. 
ledna 2014.

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro operativní činnost 
kolegií týkající se tohoto článku a čl. 42a 
odst. 3.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v druhém 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v druhém pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 29
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 144 – odst. 3 a 4



PE438.379v02-00 52/71 AD\813235CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, Evropský orgán pro 
bankovnictví připravuje návrhy 
technických norem pro určení klíčových 
aspektů, o nichž se zveřejňují souhrnné 
statistické údaje, a formátu, struktury, 
obsahu a data každoročního zveřejnění 
údajů podle tohoto článku. Orgán uvedené 
návrhy technických norem předloží 
Komisi do 1. ledna 2014.

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie
technické normy pro určení klíčových 
aspektů, o nichž se zveřejňují souhrnné 
statistické údaje, a formátu, struktury, 
obsahu a data každoročního zveřejnění 
údajů podle tohoto článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené ve třetím 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené ve třetím pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 9 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2006/48/ES
Čl. 150 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský orgán pro bankovnictví 3. Komise je zmocněna přijímat 
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připravuje návrhy technických norem pro 
určení:

prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro určení:

(a) podmínek použití přílohy V bodů 15 až 
17;

a) podmínek použití přílohy V bodů 15 až 
17;

(b) podmínek použití přílohy VI části 2, 
pokud jde o kvantitativní faktory uvedené 
v bodě 12, kvalitativní faktory uvedené v 
bodě 13 a srovnávací standard uvedený v 
bodě 14;

b) podmínek použití přílohy VI části 2, 
pokud jde o kvantitativní faktory uvedené 
v bodě 12, kvalitativní faktory uvedené v 
bodě 13 a srovnávací standard uvedený v 
bodě 14;

Orgán uvedené návrhy technických 
norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 10
Směrnice 2006/49/ES
Čl. 18 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
odstavce 1, může Evropský orgán pro 
bankovnictví zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady …/… 
připravovat návrhy technických norem, 
které schvaluje Komise, pro určení 
praktického a procedurálního uplatňování 
podmínek, za nichž příslušné orgány 
povolují úvěrovým institucím používat 
interní modely pro účely výpočtu 
kapitálových požadavků podle této 
směrnice.

5. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro určení praktického a 
procedurálního uplatňování podmínek, za 
nichž příslušné orgány povolují úvěrovým 
institucím používat interní modely pro 
účely výpočtu kapitálových požadavků 
podle této směrnice.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 1
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 5 – odst. 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy zřízený nařízením 
Evropského parlamentu a Rady …/… 
připravovat návrhy technických norem 
pro určení podmínek uplatňování
vztahujících se k informacím, které mají 
být příslušným orgánům poskytnuty 
v žádosti o povolení SKIPCP.

8. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k 
informacím, které mají být příslušným 
orgánům poskytnuty v žádosti o povolení 
SKIPCP.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 2
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 6. Komise je zmocněna přijímat 
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tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro další určení 
podmínek uplatňování požadavků na 
povolení správcovské společnosti, s 
výjimkou podmínek stanovených v odst. 1 
písm. b) tohoto článku.

prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro další určení 
podmínek uplatňování požadavků na 
povolení správcovské společnosti, s 
výjimkou podmínek stanovených v odst. 1 
písm. b) tohoto článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 3
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření 

4. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy, které se týkají postupů, 
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přijatých Komisí týkajících se postupů, 
opatření a požadavků na strukturu a 
organizaci stanovených v odstavci 3 tohoto 
článku.

opatření a požadavků na strukturu a 
organizaci stanovených v odstavci 3 tohoto 
článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 4
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření přijatých 
Komisí týkajících se kritérií, zásad a 
opatření uvedených v prvním pododstavci
písm. a), b) a c) tohoto článku.

3. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie
technické normy pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření přijatých 
Komisí týkajících se kritérií, zásad a 
opatření uvedených v odst. 1 písm. a), b) a 
c) tohoto článku.
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Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 6
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro další určení 
podmínek uplatňování podmínek 
týkajících se povolení investičních 
společností s vlastní správou, s výjimkou 
podmínek stanovených v odst. 1 písm. b) 
tohoto článku.

5. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro další určení 
podmínek na povolení správcovské 
společnosti, s výjimkou podmínek 
stanovených v odst. 1 písm. b) tohoto 
článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
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žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 7
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 43 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření 
přijatých Komisí týkajících se obsahu, 
formátu a způsobu, jakým mají být 
poskytovány informace uvedené 
v odstavcích 1 a 3 tohoto článku.

6. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie
technické normy týkající se obsahu, 
formátu a způsobu, jakým mají být 
poskytovány informace uvedené 
v odstavcích 1 a 3 tohoto článku. 

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
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prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 8
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 50 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování ustanovení týkajících se 
kategorií aktiv, do nichž SKIPCP mohou 
investovat v souladu s tímto článkem.

4. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se kategorií 
aktiv, do nichž SKIPCP mohou investovat 
v souladu s tímto článkem.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
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tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 9
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 51 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření 
přijatých Komisí týkajících se kritérií a 
pravidel uvedených v odst. 4 písm. a), b) a 
c).

5. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se kritérií a 
pravidel uvedených v odst. 4 písm. a), b) a 
c) tohoto článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 



PE438.379v02-00 62/71 AD\813235CS.doc

CS

pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 10
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 60 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření 
přijatých Komisí týkajících se smluv, 
opatření a postupů uvedených v odst. 6 
písm. a), b) a c).

7. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se smluv, 
opatření a postupů uvedených v odst. 6 
písm. a), b) a c) tohoto článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 64
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 11
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 61 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření 
přijatých Komisí týkajících se smluv a 
druhů nesrovnalostí uvedených v odst. 3 
písm. a) a b).

4. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se smluv a druhů 
nesrovnalostí uvedených v odst. 3 písm. a) 
a b) tohoto článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 12
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 64 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování prováděcích opatření 
přijatých Komisí týkajících se informací a 
postupu uvedených v odst. 4 písm. a) a b).

5. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie
technické normy týkající se informací a 
postupu uvedených v odst. 4 písm. a) a b) 
tohoto článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 13
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 69 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 

5. Komise je zmocněna po přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
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uplatňování ustanovení týkajících se 
obsahu prospektu, výroční a pololetní 
zprávy, jak je stanoveno v příloze I, a 
formátu těchto dokumentů.

technické normy týkající se obsahu 
prospektu, výroční a pololetní zprávy, jak 
je stanoveno v příloze I, a formátu těchto 
dokumentů.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 14
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 78 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem ke schválení Komisí 
pro určení podmínek uplatňování 
prováděcích opatření přijatých Komisí 
týkajících se informací uvedených v 
odstavci 3.

8. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy, které se týkají informací 
uvedených v odstavci 3 tohoto článku.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
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dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 15
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 84 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování podmínek vztahujících se na 
dočasné pozastavení odkupu nebo 
vyplácení podílových jednotek SKIPCP 
uvedené v odst. 2 písm. a), pokud bylo 
přijato rozhodnutí o pozastavení.

4. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy týkající se podmínek 
vztahujících se na dočasné pozastavení 
odkupu nebo vyplácení podílových 
jednotek SKIPCP uvedené v odst. 2 písm. 
a), pokud bylo přijato rozhodnutí o 
pozastavení.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
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žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 16
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 95 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
článku 93, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování s ohledem na: 

2. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy pro určení podmínek 
uplatňování s ohledem na:

(a) formu a obsah standardního vzorového 
oznámení, které SKIPCP použije pro účely 
oznámení podle čl. 93 odst. 1, včetně 
informace o tom, k jakým dokumentům se 
překlady vztahují;

a) formu a obsah standardního vzorového 
oznámení, které SKIPCP použije pro účely 
oznámení podle čl. 93 odst. 1, včetně 
informace o tom, k jakým dokumentům se 
překlady vztahují;

(b) formu a obsah standardního vzorového 
osvědčení, které použijí příslušné orgány 
členského státu podle čl. 93 odst. 3;

b) formu a obsah standardního vzorového 
osvědčení, které použijí příslušné orgány 
členského státu podle čl. 93 odst. 3;

(c) postup pro výměnu informací a 
používání elektronické komunikace mezi 
příslušnými orgány pro účely oznamování 

c) postup pro výměnu informací 
a používání elektronické komunikace mezi 
příslušnými orgány pro účely sdělování 
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podle ustanovení článku 93 podle ustanovení článku 93.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 17
Směrnice 2009/65/ES
Čl. 101 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
tohoto článku, může Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy připravovat návrhy 
technických norem pro určení podmínek 
uplatňování s ohledem na provádění 
ověřování na místě a šetření uvedených 
v odstavcích 4 a 5.

9. Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k provádění 
ověřování na místě a šetření uvedených 
v odstavcích 4 a 5.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
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měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7 
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 11 – bod 19
Směrnice 2009/65/ES
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování 
ustanovení této směrnice týkající se 
výměny informací, může Evropský orgán 
pro cenné papíry a trhy připravovat 
návrhy technických norem pro určení 
podmínek uplatňování s ohledem na 
postupy pro výměnu informací mezi 
příslušnými orgány a mezi příslušnými 
orgány a Evropským orgánem pro cenné 
papíry a trhy.

Komise je zmocněna přijímat 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
technické normy vztahující se k postupům
pro výměnu informací mezi příslušnými 
orgány a mezi příslušnými orgány 
a Evropským orgánem pro cenné papíry 
a trhy.

Pravomoc se přenáší na dobu pěti let ode 
dne vstupu směrnice 2010/.../EU o... v 
platnost a toto přenesení pravomoci se 
prodlužuje vždy o další pětileté období na 
žádost Komise podanou nejméně tři 
měsíce před uplynutím přenesení 
pravomoci, pokud Evropský Parlament 
nebo Rada v období před uplynutím 
přenesení pravomoci nepodá proti 
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prodloužení pravomoci námitku.
Bez ohledu na výše uvedené může 
Evropský parlament a Rada kdykoli 
přenesení pravomoci zrušit.
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
tohoto článku vstoupí v platnost pouze 
tehdy, nevysloví-li ve lhůtě tří měsíců 
Evropský parlament nebo Rada žádné 
námitky.

Komise může přijmout návrhy 
technických norem uvedené v prvním 
pododstavci postupem podle článku 7
nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout technické normy
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].
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