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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Európska komisia navrhla vytvoriť novú štruktúru pre rozpočtové pravidlá EÚ s cieľom 
zlepšiť kvalitu a konzistentnosť dohľadu, zabezpečiť účinnejšiu tvorbu pravidiel a účinnejšie 
presadzovanie a lepšie identifikovať riziká vo finančnom systéme. Navrhuje sa vytvoriť 
Európsky systém orgánov pre finančný dohľad (ESFS), ktorý bude tvoriť sieť vnútroštátnych 
orgánov pre finančný dohľad spolupracujúcich s troma európskymi orgánmi dohľadu (EOD): 
Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA), Európskym orgánom pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európskym orgánom pre cenné papiere 
a trhy (ESMA). Takisto sa zriadi Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB - European 
Systemic Risk Board), ktorý bude monitorovať a hodnotiť prípadné ohrozenie finančnej 
stability.

Výbor pre právne veci prijal svoje stanovisko, v ktorom v plnej miere podporuje uvedené 
ciele Komisie, ako aj navrhovanú štruktúru, no nazdáva sa, že je dôležité, aby sa dodržiavala 
zásada subsidiarity a aby sa zachovali právomoci členských štátov a vnútroštátnych orgánov 
pre finančný dohľad, v tých oblastiach, kde je to vhodné.

Kľúčové faktory

Spravodajca vyjadruje svoje znepokojenie najmä nad rámcom právomocí v oblasti tvorby 
pravidiel  EOD a Komisie, delegovaním záväzných právomocí v oblasti rozhodovania, úlohou 
EOD pri mediácii pri možných nezhodách medzi vnútroštátnymi orgánmi finančného dohľadu 
a zohľadnil ho v konečnom stanovisku.

Keďže príslušná smernica odkazuje na 11 ďalších smerníc, z ktorých niektoré ešte nie sú 
prijaté a môžu byť v značnej miere pozmenené, bolo by vhodné, keby sa vymedzil väčší 
časový priestor na dôslednú právnu analýzu. Dúfa však, že Výbor pre právne veci vo svojom 
stanovisku má v úmysle poskytnúť konštruktívne návrhy pre prácu gestorského výboru.

Technické normy

EOD budú môcť podľa návrhov vypracovávať návrhy technických noriem, ktoré bude 
schvaľovať Komisia. Keďže v odôvodnení sa píše, že „technické normy, by nemali zahŕňať 
významné politické voľby“, rozsah týchto ustanovení sa javí ako zbytočne široko 
koncipovaný, keďže pružnosť sa v dôvodovej správe stanovuje za jednu z hlavných zásad. 
Spravodajca súhlasí s tým, že je potrebná určitá pružnosť na to, aby EOD mohli pracovať 
účinne pri vypracovávaní technických noriem, domnieva sa však, že pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy sú potrebné v osobitných prípadoch, keď by vypracovanie technických 
noriem zahŕňalo aj politické rozhodnutia.

Keďže návrh Komisia predložila skôr, než Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť, bolo 
potrebné zosúladiť navrhovaný postup pre prijímanie technických noriem so Zmluvou o 
fungovaní Európskej únie.  V súlade s názorom spravodajcu, že prijímanie technických 
noriem my malo v zmysle článku 290 ZFEÚ byť právomocou zverenou Komisii, výbor prijal 
balík pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Zámerom týchto zmien a doplnení je upraviť 
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uvedených 11 smerníc, ktoré mení a dopĺňa návrh Komisie, iba v tej miere, do akej sa týkajú 
technických noriem a nových orgánov. Všetky ostatné ustanovenia zmenených a doplnených 
smerníc týkajúce sa postupu vo výboroch zostávajú zatiaľ týmito zmenami a doplneniami 
nedotknuté, ako sa to ustanovuje v navrhovanom novom odôvodnení 14a (nové), ale musia sa 
čo najrýchlejšie zmeniť a doplniť v súlade so zásadami uvedenými v Szajerovej správe1 (viď 
konkrétne bod 18), aby čo najviac uprednostňovali delegované akty.

Zámerom balíka prijatých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je úzko sledovať návrhy 
Szajerovej správy, a to tak, že bolo navrhnuté delegovanie právomocí na Komisiu v súlade s 
článkom 290 ZFEÚ na obmedzené obdobie (v tomto prípade na 5 rokov), ktoré môže byť na 
žiadosť Komisie predĺžené o ďalšie 5-ročné obdobia, môže byť kedykoľvek zrušené na 
žiadosť Parlamentu alebo Rady a v lehote 3 mesiacov môže k nemu Parlament alebo Komisia 
vzniesť námietky.

Pokiaľ ide o navrhovanie noriem orgánmi a ich prijímanie Komisiou, uvádza sa odkaz na 
postup v článku 7 predpisov uvedených troch EOD.

Urovnávanie sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu

Jednotlivé smernice, ktorými sa zriaďujú EOD, zahŕňajú mechanizmy, na základe ktorých 
môže EOD rozhodnúť, v ktorom prípade vnútroštátny orgán pre finančný dohľad nesplnil 
niektoré z jeho odporúčaní a môže rozhodnúť v spore medzi vnútroštátnymi orgánmi pre 
finančný dohľad. Spravodajca sa obáva, že delegovanie právomoci na tieto nové agentúry by 
mohlo byť v protiklade s judikatúrou Súdneho dvora EÚ2, ktorá stanovuje, že agentúra 
Spoločenstva nemôže porušovať jasne vymedzené právomoci a nesmie konať podľa vlastného 
uváženia a že inštitúcia nesmie delegovať právomoci, ktoré sama nemá, a tieto obavy 
odzrkadľuje v konkrétnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch týkajúcich sa EOD, 
ktorými sa riešia problémy pri navrhovaní. Týkajú sa najmä prípadov riešenia sporov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 
odhalila závažné nedostatky vo finančnom 
dohľade, a to tak v konkrétnych prípadoch, 
ako aj v súvislosti s finančným systémom 

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 
odhalila závažné nedostatky vo finančnom 
dohľade, a to tak v konkrétnych prípadoch, 
ako aj v súvislosti s finančným systémom 

                                               
1 Správa Výboru pre právne veci z 29.3.2010, spravodajca Jozsef Szajer, PE439.171v03-00. 
2 Rozsudky Súdneho dvora EÚ z 13. júna 1958, Meroni /Vysoký úrad ESUO,  C-9/56 a 10/56, 1958 Zb. 133 a 
157.
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ako celkom. Vnútroštátne modely dohľadu 
zaostávajú za integrovanou a vzájomne 
prepojenou realitou európskych finančných 
trhov, v rámci ktorých mnohé finančné 
spoločnosti podnikajú cezhranične 
a ponúkajú finančné služby podnikom a 
spotrebiteľom. Kríza odhalila nedostatky 
v oblasti spolupráce, koordinácie, 
konzistentného uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva a v dôvere medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

ako celkom. Modely dohľadu na 
vnútroštátnom základe zaostávajú za 
integrovanou a vzájomne prepojenou 
realitou európskych finančných trhov, 
v rámci ktorých mnohé finančné firmy 
podnikajú cezhranične. Kríza odhalila 
nedostatky v oblasti spolupráce, 
koordinácie, konzistentného uplatňovania 
právnych predpisov Únie a v dôvere medzi 
vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Na to, aby Európsky systém orgánov 
pre finančný dohľad fungoval efektívne, sú 
potrebné zmeny právnych predpisov 
Spoločenstva v oblasti pôsobnosti týchto 
troch orgánov. Tieto zmeny sa týkajú 
vymedzenia rozsahu určitých právomocí 
európskych orgánov dohľadu, integrácie 
určitých právomocí do existujúcich
procesov zavedených v príslušných
právnych predpisoch Spoločenstva a zmien 
a doplnení na zaistenie hladkého 
a efektívneho fungovania v rámci 
Európskeho systému orgánov pre finančný 
dohľad.

(6) Na to, aby Európsky systém orgánov 
pre finančný dohľad fungoval efektívne, sú 
potrebné zmeny právnych predpisov Únie
v oblasti pôsobnosti týchto troch orgánov. 
Tieto zmeny sa týkajú vymedzenia rozsahu 
určitých právomocí európskych orgánov 
dohľadu, integrácie určitých právomocí 
zavedených v právnych predpisoch Únie
a zmien a doplnení na zaistenie hladkého 
a efektívneho fungovania v rámci 
Európskeho systému orgánov pre finančný 
dohľad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Zriadenie troch európskych orgánov 
dohľadu (EOD) by malo sprevádzať 
vypracovanie jednotnej knihy 
harmonizovaných pravidiel s cieľom 

(7) Zriadenie troch európskych orgánov 
dohľadu (EOD) by malo sprevádzať 
vypracovanie jednotnej knihy 
harmonizovaných pravidiel s cieľom 
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zaistiť jednotné uplatňovanie, a tým 
prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu 
vnútorného trhu. V nariadeniach, ktorými 
sa zriaďuje ESFS, sa ustanovuje, že 
európske orgány dohľadu môžu 
vypracovať návrh technických noriem 
v oblastiach, ktoré sú výslovne uvedené 
v príslušných právnych predpisoch, ktoré 
potom predložia Komisii na prijatie 
v podobe nariadení alebo rozhodnutí. V 
príslušných právnych predpisoch by sa 
mali vymedziť tie oblasti, v ktorých sú 
európske orgány dohľadu oprávnené
vypracovať návrh technických noriem.

zaistiť jednotné uplatňovanie, a tým 
prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu 
vnútorného trhu. V nariadeniach, ktorými 
sa zriaďuje ESFS, sa ustanovuje, že EOD
môžu vypracovať návrh technických 
noriem v oblastiach, ktoré sú výslovne 
uvedené v príslušných právnych 
predpisoch, okrem politických rozhodnutí, 
ktoré potom predložia Komisii na prijatie 
vo forme delegovaných aktov v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. V príslušných právnych 
predpisoch by sa mali vymedziť tie oblasti, 
v ktorých je Komisia oprávnená prijímať
technické normy vo forme delegovaných 
aktov.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť z právneho hľadiska, že návrhy technických noriem by nemali zahŕňať 
politické rozhodnutia, tak ako sa uvádza v smerniciach o EBA, ESMA a EIOPA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Identifikácia oblastí pre technické 
normy by mala nastoliť náležitú rovnováhu 
medzi vytvorením jednotného súboru 
harmonizovaných pravidiel bez toho, aby 
to neprimerane komplikovalo reguláciu. 
Mali by sa vybrať len tie oblasti, v ktorých 
konzistentné technické pravidlá 
významnou mierou prispejú k ochrane 
finančnej stability, vkladateľov, poistencov 
a investorov, k efektívnosti a integrite trhu 
a k odstráneniu narušenia hospodárskej 
súťaže a rizík regulačnej arbitráže.

(8) Identifikácia oblastí pre technické 
normy by mala nastoliť náležitú rovnováhu 
medzi vytvorením jednotného súboru 
harmonizovaných pravidiel bez toho, aby 
to neprimerane komplikovalo reguláciu. 
Mali by sa vybrať len tie oblasti, v ktorých 
konzistentné technické pravidlá 
významnou mierou prispejú k ochrane 
finančnej stability, vkladateľov, poistencov 
a investorov, k efektívnosti a integrite trhu 
a k odstráneniu narušenia hospodárskej 
súťaže a rizík regulačnej arbitráže, pričom 
je potrebné zabezpečiť, aby Európsky 
parlament, Rada a Komisia prijímali 
politické rozhodnutia v súlade 
so zaužívanými postupmi.
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Odôvodnenie

Technické normy by nemali obsahovať politické rozhodnutia. Spravodajca zdôrazňuje, 
že politické rozhodnutia musia byť pod legislatívnym dohľadom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Aspekty podliehajúce technickým 
normám by mali byť čisto technické, 
pričom ich vypracovanie vyžaduje odborné 
znalosti expertov v oblasti dohľadu. 
Technické normy by mali určovať 
podmienky uplatňovania pravidiel 
zahrnutých v základných nástrojoch 
prijatých Európskym parlamentom 
a Radou, a podľa potreby aj 
vo vykonávacích opatreniach Komisie ich 
doplnením bez toho, aby boli zmenené 
a doplnené nepodstatné prvky týchto 
ustanovení okrem iného aj vypustením 
týchto prvkov alebo doplnením týchto 
nových nepodstatných prvkov. Technické 
normy by preto nemali obsahovať politické 
rozhodnutia. V prípadoch, keď sú 
technické normy navrhnuté s cieľom 
určiť podmienky uplatňovania 
vykonávacích opatrení Komisie, mali by 
sa vypracovať až po prijatí vykonávacích 
opatrení Komisiou. V určitých prípadoch, 
v ktorých je Komisia v súčasnosti 
oprávnená prijímať vykonávacie 
opatrenia v súlade s postupmi výboru 
podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES 
z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú 
postupy pre výkon vykonávacích 
právomocí prenesených na Komisiu, 
a obsah týchto vykonávacích opatrení sa 
obmedzuje na určenie podmienok 
uplatňovania pravidiel zahrnutých 
v základných nástrojoch, ktoré si 
nevyžadujú ďalšie doplnenie, je vhodné 
z dôvodu konzistentnosti zaviesť postup na 

(9) Aspekty podliehajúce technickým 
normám by mali byť čisto technické, 
pričom ich vypracovanie vyžaduje odborné 
znalosti expertov v oblasti dohľadu. 
Všeobecne uplatniteľné technické normy 
by sa mali obmedzovať na doplnenie 
alebo zmenu istých nepodstatných prvkov 
základného legislatívneho aktu. Technické 
normy by preto nemali obsahovať politické 
rozhodnutia. V súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie by 
Komisii by mala byť zverená právomoc 
prijímať tieto technické normy vo forme 
delegovaných aktov. Komisia by mala byť 
schopná využiť odborné schopnosti EOD, 
ako ich vymedzujú nariadenia, ktorými sa 
zriaďuje ESFS. Kvôli konzistentnosti je 
preto vhodné zaviesť postup na prijímanie 
technických noriem ustanovených v článku 
7 nariadení (ES) č. …/…[EBA], č. …/… 
[ESMA] a č. …/… [EIOPA].
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prijímanie technických noriem 
ustanovených v článku 7 nariadení (ES) č. 
.../...[EBA], č. …/… [ESMA] a č. …/… 
[EIOPA].

Odôvodnenie

Ak je legislatívny akt predmetom revízie, je potrebné uplatniť príslušné spolurozhodovacie 
postupy s cieľom zabezpečiť absolútnu istotu, pokiaľ ide o obsah návrhov technických noriem, 
tak aby sa potrebné úpravy mohli vykonať prostredníctvom vhodných postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12a) V tejto smernici by sa preto mali 
vymedzovať situácie, keď bude potrebné 
vyriešiť otázku súladu procesnej alebo 
vecnej problematiky s právom Únie
a orgány dohľadu nebudú schopné túto 
vec vyriešiť sami. V takejto situácii by 
jeden zo zúčastnených orgánov dohľadu 
mal mať možnosť predložiť túto vec 
príslušnému EOD. EOD by mal konať 
v súlade s postupom vymedzeným v tejto 
smernici. Mal by byť schopný požadovať, 
aby príslušné orgány v záujme vyriešenia 
danej veci prijali konkrétne kroky alebo 
sa prijímania krokov zdržali, a aby 
zabezpečili dodržiavanie práva Únie, a to 
so záväzným účinkom pre dotknuté 
príslušné orgány.
V prípadoch, keď príslušné právne 
predpisy EÚ dávajú členským štátom 
priestor na uváženie, by rozhodnutia EOD 
nemali nahrádzať právomoc 
vnútroštátnych orgánov dohľadu v súlade 
s právom Únie.

Odôvodnenie

Na zaistenie súladu s judikatúrou ESD (C-9/56 a 10/56, Meroni/Vysoký úrad ESUO, [1958] 



AD\813235SK.doc 9/73 PE438.379v02-00

SK

Zb. s. 133 a 157) je dôležité, aby rozhodnutia prijaté európskymi orgánmi dohľadu 
nenahrádzali zákonné uváženie vnútroštátnych orgánov dohľadu. Podľa rozsudku Meroni 
inštitúcia nemôže delegovať právomoci, ktoré sama nemá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí 
a vykonávaní činností úverových inštitúcií 
sa ustanovuje mediácia alebo spoločné 
rozhodnutia, pokiaľ ide určenie 
významných pobočiek na účely členstva 
v kolégiu pre dohľad, validácie modelov 
a hodnotenia rizík pre skupinu. Vo 
všetkých týchto oblastiach sa v zmenenom 
a doplnenom znení má jasne uvádzať, že 
v prípade sporu môže tento spor počas 
určitej stanovenej lehoty vyriešiť Európsky 
orgán pre bankovníctvo podľa postupu 
podrobne opísaného v nariadení …/… 
[EBA]. Tento prístup jasne hovorí, že 
spory sa môžu riešiť a spolupráca posilniť 
ešte pred prijatím alebo vydaním 
konečného rozhodnutia inštitúcii.

(13) Smernicou Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí 
a vykonávaní činností úverových inštitúcií 
sa ustanovuje mediácia alebo spoločné 
rozhodnutia, pokiaľ ide určenie 
významných pobočiek na účely členstva 
v kolégiu pre dohľad, validácie modelov 
a hodnotenia rizík pre skupinu. Vo 
všetkých týchto oblastiach sa v zmenenom 
a doplnenom znení má jasne uvádzať, že 
v prípade sporu môže tento spor počas 
určitej stanovenej lehoty vyriešiť Európsky 
orgán pre bankovníctvo podľa postupu 
podrobne opísaného v nariadení …/… 
[EBA]. Tento prístup jasne hovorí, že 
vzhľadom na to, že Európsky orgán pre 
bankovníctvo nemôže nahradiť
vnútroštátne orgány dohľadu, pokiaľ ide 
o rozhodovanie podľa vlastného uváženia, 
spory sa môžu riešiť a spolupráca posilniť 
ešte pred prijatím alebo vydaním 
konečného rozhodnutia inštitúcii.

Odôvodnenie

V prípade sporu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by právomoc EOD pomáhať 
dosiahnuť dohodu nemala znamenať to, že by mohli nahradiť vnútroštátne orgány dohľadu, 
pokiaľ ide o rozhodovanie podľa vlastného uváženia pri zabezpečovaní súladu s judikatúrou 
Súdneho dvora.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Zosúladenie postupov vo výboroch s 
článkom 290 (delegované akty) a článkom 
291 (vykonávacie akty) Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa 
malo uskutočniť postupne. Touto 
smernicou by sa mali článkom 290 a 291 
ZFEÚ prispôsobiť príslušné ustanovenia 
zmenených a doplnených smerníc 
uvedených v odôvodnení 20, iba pokiaľ sa 
týkajú nových EDO, a iba do tej miery, do 
akej sa týkajú technických noriem. Toto 
zosúladenie spolu s ďalšími 
zosúladeniami iných ustanovení 
týkajúcich sa postupu vo výboroch v 
zmenených a doplnených smerniciach by 
sa nemali obmedzovať na opatrenia, ktoré 
sa predtým riešili v rámci regulačného 
postupu s kontrolou, ale mali by sa 
vzťahovať na všetky vhodné opatrenia 
všeobecného rozsahu nezávisle od 
postupu rozhodovania alebo postupu vo 
výboroch, ktorý sa na ne vzťahoval pred 
nadobudnutím účinnosti Lisabonskej 
zmluvy. V záujme zabezpečenia 
konzistentnosti by sa malo uskutočniť 
ďalšie zosúladenie postupov vo výboroch 
obsiahnutých v zmenených a doplnených 
smerniciach uvedených v odôvodnení 20 s 
článkami 290 a 291 ZFEÚ v súlade s 
ustanoveniami tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Na dôverné informácie poskytované 
príslušným orgánom a Európskemu 
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orgánu pre cenné papiere a trhy alebo 
Európskemu výboru pre systémové riziká, 
alebo vymieňané medzi nimi, by sa mala 
vzťahovať povinnosť odborného 
tajomstva, ktorej podliehajú osoby 
v súčasnosti alebo v minulosti zamestnané 
príslušnými orgánmi, ktoré tieto 
informácie dostávajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V tých oblastiach, v ktorých sú 
orgány povinné vypracovať návrh 
technických noriem, by sa tieto návrhy 
technických noriem mali predložiť 
Komisii do troch rokov od zriadenia 
orgánov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 3
Smernica 2002/87/ES
Kapitola III – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ZVERENÉ PRÁVOMOCI A POSTUPY 
VO VÝBORE

DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 6
Smernica 2002/87/ES
Článok 21a – nadpis a odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Technické normy Technické normy – delegované akty
1. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tejto smernice môžu európske orgány 
dohľadu vypracovať v súlade s článkom 
42 nariadenia …/… [EBA], nariadenia 
…/… [EIOPA] a nariadenia …/… 
[ESMA] návrh technických noriem v
súvislosti s:

1. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
článku 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy v 
súvislosti s článkom 6 ods. 2 s cieľom 
objasniť metódy kalkulácie uvedené v 
časti II prílohy I, ale bez toho, aby bol 
dotknutý článok 6 ods. 4.

Delegovanie právomocí bude trvať päť 
rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
smernice 2010/..../EÚ o... a predĺži sa o 
ďalšie obdobia piatich rokov, ak o to 
Komisia požiada najneskôr tri mesiace 
pred vypršaním obdobia delegovania a 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na vyššie uvedené môže 
Európsky parlament alebo Rada zrušiť 
delegovanie právomocí kedykoľvek .
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

(a) článkom 2 ods. 11 s cieľom určiť 
podmienky uplatňovania článku 17 
smernice Rady 78/660/EHS v súvislosti 
s touto smernicou;
(b) článkom 2 ods. 17 s cieľom určiť 
podmienky uplatňovania postupov na 
určenie „dotknutých príslušných 
orgánov“,
(c) článkom 3 ods. 5 s cieľom určiť 
podmienky uplatňovania alternatívnych 
parametrov na identifikáciu finančného 
konglomerátu;
(d) článkom 6 ods. 2 s cieľom určiť 
podmienky uplatňovania metód výpočtu 
uvedených v prílohe I časti II bez toho, 
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aby tým bol dotknutý článok 6 ods.4;
(e) článkom 7 ods. 2 s cieľom určiť 
spôsoby zahŕňania položiek patriacich do 
pôsobnosti definície „koncentrácií rizík“ 
podliehajúcich dohľadu koordinátora 
uvedenému v druhom pododseku;
(f) článkom 8 ods. 2 s cieľom určiť 
spôsoby zahŕňania položiek patriacich do 
pôsobnosti definície „vnútroskupinových 
transakcií“ podliehajúcich dohľadu 
koordinátora uvedenému v treťom 
pododseku.
Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku v 
súlade s postupom ustanoveným v 
článkoch 7 nariadenia …/… [EBA], 
nariadenia …/… [EIOPA] a nariadenia 
…/… [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade s 
postupom ustanoveným v článkoch 7 
nariadenia …/… [EBA], nariadenia …/… 
[EIOPA] a nariadenia …/… [ESMA].

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že smernica Rady 78/660/EHS sa v súčasnosti reviduje, spravodajca je 
presvedčený, že návrhy technických noriem by sa mali vypracovať až po predložení 
konečných výsledkov tejto revízie.

Platné právne predpisy už stanovujú spôsob vymedzenia „dotknutých príslušných orgánov“ 
bez toho, aby sa odkazovalo na vykonávacie opatrenia alebo na potrebu ďalšieho 
definovania. Preto by sa príslušné ustanovenia mali pozmeniť a doplniť až po úplnej revízii 
smernice vrátane posúdenia vplyvu.

Stanovenie podmienok uplatňovania týchto parametrov by bolo politickým rozhodnutím 
a presahovalo by rámec technických noriem.

Návrh je nejasný, a preto je potrebné výraz „určiť podmienky uplatňovania“ nahradiť 
výrazom „objasniť“. Spravodajca si myslí, že takéto znenie je jasnejšie a zabraňuje tomu, aby 
sa úroveň 3 nesprávne považovala za náhradu úrovní 1 alebo 2.

Stanoviť, čo spadá do pôsobnosti „koncentrácie rizík“, nie je výlučne technická kalkulácia 
a veľmi pravdepodobne by si to vyžadovalo určité politické rozhodnutia. Preto tento obsah 
nie je vhodný pre technickú normu.

Pôsobnosť definície „vnútroskupinových transakcií“ je už obsiahnutá v pôvodnej smernici 
a jej preformulovanie by veľmi pravdepodobne bolo politickým rozhodnutím. Ak sa to bude 
považovať za potrebné, táto zmena by sa mala vykonať v rámci riadnej revízie smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 3 – bod 3
Smernica 2003/6/ES
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
odsekov 2 a 4 môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania týkajúcich sa 
podávania žiadostí o výmenu informácií 
a cezhraničných kontrol.

5. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa podávania žiadostí o výmenu informácií 
a cezhraničných kontrol.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 4 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2003/41/ES
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
smernice vypracuje Európsky orgán pre 
poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady …/… 
návrh technických noriem týkajúcich sa 
informácií poskytovaných príslušným 
orgánom. Orgán predloží tento návrh 
technických noriem na schválenie Komisii 
do 1. januára 2014.

2. Komisii sa zveruje  právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce
sa informácií poskytovaných príslušným 
orgánom.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EIOPA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. . 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 4 – bod 2
Smernica 2003/41/ES
Článok 20 – odsek 11 – pododseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. S cieľom zaistiť jednotné 
uplatňovanie smernice vypracuje 
Európsky orgán pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie zamestnancov 
návrh technických noriem obsahujúcich
za každý členský štát zoznam ustanovení 
prudenciálnej povahy relevantné pre oblasť 
systémov dôchodkového zabezpečenia 
zamestnancov, na ktoré sa nevzťahuje 
odkaz na vnútroštátne sociálne a pracovno-
právne predpisy v odseku 1. Orgán 
predloží tento návrh technických noriem 
na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

11. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy 
obsahujúce za každý členský štát zoznam 
ustanovení prudenciálnej povahy 
relevantné pre oblasť systémov 
dôchodkového zabezpečenia 
zamestnancov, na ktoré sa nevzťahuje 
odkaz na vnútroštátne sociálne a pracovno-
právne predpisy v odseku 1.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EIOPA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [EOIPA]. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 1
Smernica 2003/71/ES
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V článku 8 sa dopĺňa tento odsek 5:

"5. S cieľom zaistiť jednotné 
uplatňovanie odseku 2 a zohľadniť 
technický vývoj na finančných trhoch 
vypracuje Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady …/… 
návrh technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania vykonávacích 
opatrení prijatých Komisiou podľa odseku 
4. Orgán predloží tento návrh technických 
noriem na schválenie Komisii do 1. 
januára 2014.

vypúšťa sa

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v 
článku 7 nariadenia …/…. [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 4
Smernica 2003/71/ES
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku a zohľadniť technický vývoj 
na finančných trhoch vypracuje Európsky 
orgán pre cenné papiere a trhy návrh 
technických noriem na určenie podmienok 
uplatňovania povinnosti predložiť dodatok 

3. S cieľom zohľadniť technický vývoj na 
finančných trhoch sa Komisii zveruje 
právomoc prijímať vo forme 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
technické normy na určenie podmienok 
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k prospektu v prípade významnej novej 
udalosti, vecnej chyby alebo nepresnosti 
týkajúcej sa informácií uvedených 
v prospekte. Orgán predloží tento návrh 
technických noriem na schválenie Komisii 
do 1. januára 2014.

uplatňovania povinnosti predložiť dodatok 
k prospektu v prípade významnej novej 
udalosti, vecnej chyby alebo nepresnosti 
týkajúcej sa informácií uvedených 
v prospekte.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 6
Smernica 2003/71/ES
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tejto smernice a zohľadniť technický vývoj 
na finančných trhoch môže Európsky 
orgán pre cenné papiere a trhy 

4. S cieľom zohľadniť technický vývoj na 
finančných trhoch sa Komisii zveruje 
právomoc prijímať vo forme 
delegovaných aktov podľa článku 290 
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vypracovať návrh technických noriem na 
určenie podmienok uplatňovania 
týkajúcich sa postupov oznamovania 
osvedčenia o schválení, predkladania kópie 
prospektu, prekladu súhrnu a dodatku k 
prospektu.

Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
technické normy týkajúce sa postupov 
oznamovania osvedčenia o schválení, 
predkladania kópie prospektu, prekladu 
súhrnu a dodatku k prospektu.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 5 – bod 8 – písmeno b
Smernica 2003/71/ES
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
odseku 2 a zohľadniť technický vývoj na 
finančných trhoch môže Európsky orgán 
pre cenné papiere a trhy vypracovať 

4. S cieľom zohľadniť technický vývoj na 
finančných trhoch sa Komisii zveruje 
právomoc prijímať vo forme 
delegovaných aktov podľa článku 290 
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návrh technických noriem na určenie 
podmienok spolupráce a výmeny 
informácií medzi príslušnými orgánmi 
vrátane vypracovania štandardných 
formulárov alebo vzorov pre takúto 
spoluprácu a výmenu informácií..

Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
technické normy na určenie podmienok 
spolupráce a výmeny informácií medzi 
príslušnými orgánmi vrátane vypracovania 
štandardných formulárov alebo vzorov pre 
takúto spoluprácu a výmenu informácií. 

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 6 – bod 2
Smernica 2004/39/ES
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku a článku 9 ods. 2 až 4, 
článku 10 ods. 1 a 2 a článku 12 môže 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 
vypracovať návrh technických noriem na 

4. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa požiadaviek a postupov takéhoto 
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určenie podmienok uplatňovania
požiadaviek a postupov takéhoto 
povoľovania, ktoré je ustanovené v tomto 
článku a v článku 9 ods. 2 až 4, článku 10 
ods. 1 a 2 a článku 12.

povoľovania, ktoré je ustanovené v tomto 
článku a v článku 9 ods. 2 až 4, článku 10 
ods. 1 a 2 a článku 12.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 6 – bod 3
Smernica 2004/39/ES
Článok 10a – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania týkajúcich sa 
zoznamu informácií potrebných na 
hodnotenie nadobudnutia, ako je uvedené 

8. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce
sa zoznamu informácií potrebných na 
hodnotenie nadobudnutia, ako je uvedené 
v odseku 1, a spôsobov konzultácií medzi 
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v odseku 1, a spôsobov konzultácií medzi 
dotknutými príslušnými orgánmi, ako je 
uvedené v článku 10 ods. 4. Orgán 
predloží tento návrh technických noriem 
na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

dotknutými príslušnými orgánmi, ako je 
uvedené v článku 10 ods. 4.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 6 – bod 4
Smernica 2004/39/ES
Článok 31 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku a zaviesť jednotný postup 
oznamovania môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 

7. S cieľom zaviesť jednotný postup 
oznamovania sa Komisii zveruje právomoc 
prijímať vo forme delegovaných aktov 
podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
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podmienok uplatňovania týkajúcich sa 
povinnosti oznamovať informácie podľa 
odsekov 2 a 4 a spôsobu prenosu 
informácií podľa odsekov 3 a 6 vrátane 
vypracovania štandardných formulárov 
a vzorov.

sa povinnosti oznamovať informácie podľa 
odsekov 2 a 4 a spôsobu prenosu 
informácií podľa odsekov 3 a 6 vrátane 
vypracovania štandardných formulárov 
a vzorov.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 6 – bod 5
Smernica 2004/39/ES
Článok 32 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. S cieľom zaistiť jednotné 
uplatňovanie tohto článku a zaviesť 
jednotný postup oznamovania môže 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 

10. S cieľom zaviesť jednotný postup 
oznamovania sa Komisii zveruje právomoc 
prijímať vo forme delegovaných aktov 
podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní 
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vypracovať návrh technických noriem na 
určenie podmienok uplatňovania 
týkajúcich sa povinnosti oznamovať 
informácie podľa odsekov 2 a 4 a spôsobu 
prenosu informácií podľa odsekov 3 a 6 
vrátane vypracovania štandardných 
formulárov a vzorov.

Európskej únie technické normy týkajúce
sa povinnosti oznamovať informácie podľa 
odsekov 2 a 4 a spôsobu prenosu 
informácií podľa odsekov 3 a 6 vrátane 
vypracovania štandardných formulárov 
a vzorov.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 6 – bod 9
Smernica 2004/39/ES
Článok 56 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
odsekov 1 a 2 môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 

6. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
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technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania týkajúcich sa 
povinnosti príslušných orgánov 
spolupracovať podľa odseku 1 a obsahu 
dohôd o spolupráci podľa odseku 2 vrátane 
vypracovania štandardných formulárov 
a vzorov.

Európskej únie technické normy týkajúce
sa povinnosti príslušných orgánov 
spolupracovať podľa odseku 1 a obsahu 
dohôd o spolupráci podľa odseku 2 vrátane 
vypracovania štandardných formulárov 
a vzorov.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 6 – bod 10 – písmeno b
Smernica 2004/39/ES
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
odseku 1 môže Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy vypracovať návrh 

2. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
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technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania povinnosti 
príslušných orgánov spolupracovať pri 
výkone dohľadu, pri kontrolách na mieste 
a pri vyšetrovaniach.

Európskej únie technické normy týkajúce 
sa povinnosti príslušných orgánov 
spolupracovať pri výkone dohľadu, pri 
kontrolách na mieste a pri vyšetrovaniach.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 6 – bod 11 – písmeno a
Smernica 2004/39/ES
Článok 58 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
odsekov 1 a 2 môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania povinnosti 
vymieňať si informácie vrátane 

4. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie prijímať technické normy 
týkajúce sa povinnosti vymieňať si 
informácie vrátane vypracovania 
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vypracovania štandardných formulárov 
a vzorov.

štandardných formulárov a vzorov.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 6 – bod 12
Smernica 2004/39/ES
Článok 60 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania povinnosti 
konzultovať s ostatnými príslušnými 
orgánmi pred udelením povolenia, vrátane 
vypracovania štandardných formulárov 

4. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie prijímať technické normy 
týkajúce sa povinnosti konzultovať 
s ostatnými príslušnými orgánmi pred 
udelením povolenia, vrátane vypracovania 
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alebo vzorov. štandardných formulárov alebo vzorov. 

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA]. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 7 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2004/109/ES
Článok 12 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
odseku 1 tohto článku a zohľadniť 
technický vývoj na finančných trhoch 
vypracuje Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady …/… 
návrh technických noriem na zavedenie 
harmonizovaného štandardného formulára, 
ktorý sa má použiť pri oznamovaní 
požadovaných informácií emitentovi podľa 
odseku 1 tohto článku alebo pri 

9. S cieľom zohľadniť technický vývoj na 
finančných trhoch sa Komisii zveruje 
právomoc prijímať vo forme 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
technické normy na zavedenie 
harmonizovaného štandardného formulára, 
ktorý sa má použiť pri oznamovaní 
požadovaných informácií emitentovi podľa 
odseku 1 tohto článku alebo pri 
poskytovaní informácií podľa článku 19 
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poskytovaní informácií podľa článku 19 
ods. 3.

ods. 3.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Orgán predloží návrh technických noriem 
uvedený v prvom pododseku na schválenie 
Komisii do 1. januára 2014. Komisia 
môže prijať návrh technických noriem 
uvedených v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 7 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2004/109/ES
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
odseku 1 tohto článku a zohľadniť 
technický vývoj na finančných trhoch 
vypracuje Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady návrh 

3. S cieľom zohľadniť technický vývoj na 
finančných trhoch sa Komisii zveruje 
právomoc prijímať vo forme 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
technické normy na zavedenie 
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technických noriem na zavedenie 
harmonizovaného štandardného formulára, 
ktorý sa má použiť pri oznamovaní
požadovaných informácií emitentovi podľa 
odseku 1 tohto článku alebo pri 
poskytovaní informácií podľa článku 19 
ods. 3.

harmonizovaného štandardného formulára, 
ktorý sa týka oznamovania požadovaných 
informácií emitentovi podľa odseku 1 tohto 
článku alebo poskytovania informácií 
podľa článku 19 ods. 3.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Orgán predloží návrh technických noriem 
uvedený v prvom pododseku na schválenie 
Komisii do 1. januára 2014. Komisia 
môže prijať tento návrh technických 
noriem v súlade s postupom ustanoveným 
v článku 7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 8 – bod 1
Smernica 2005/60/ES
Článok 31 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku a zohľadniť technický vývoj 

4. S cieľom zohľadniť technický vývoj 
v oblasti boja proti praniu špinavých 
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v oblasti boja proti praniu špinavých 
peňazí a financovania terorizmu môže 
Európsky orgán pre bankovníctvo, 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 
a Európsky orgán pre poisťovníctvo a 
dôchodkové poistenie zamestnancov 
vypracovať v súlade s článkom 42 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
.../..., s článkom 42 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady .../... a s článkom 42 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
.../... návrh technických noriem na určenie 
typu dodatočných opatrení uvedených v 
článku 31 ods. 3 a minimálnych krokov, 
ktoré majú úverové a finančné inštitúcie 
podniknúť, ak právne predpisy tretej 
krajiny nepovoľujú uplatňovanie opatrení 
požadovaných podľa prvého pododseku 
odseku 1.

peňazí a financovania terorizmu sa Komisii 
zveruje právomoc prijímať vo forme 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
v súlade s článkom 42 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady .../..., 
s článkom 42 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady .../... a s článkom 42 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
.../...technické normy na určenie typu 
dodatočných opatrení uvedených v článku 
31 ods. 3 a minimálnych krokov, ktoré 
majú úverové a finančné inštitúcie 
podniknúť, ak právne predpisy tretej 
krajiny nepovoľujú uplatňovanie opatrení 
požadovaných podľa prvého pododseku 
odseku 1.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA], nariadenia 
…/… [ESMA] a nariadenia …/… 
[EIOPA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA], nariadenia …/… 
[ESMA] a nariadenia …/… [ EIOPA].
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 8 – bod 2
Smernica 2005/60/ES
Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku a zohľadniť technický vývoj 
v oblasti boja proti praniu špinavých 
peňazí a financovania terorizmu môže 
Európsky orgán pre bankovníctvo, 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 
a Európsky orgán pre poisťovníctvo a 
dôchodkové poistenie zamestnancov 
vypracovať s článkom 42 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady .../..., s 
článkom 42 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady .../... a s článkom 42 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
.../... návrh technických noriem s cieľom 
určiť podmienky uplatňovania týkajúce sa 
minimálneho obsahu oznámenia 
uvedeného v odseku 2.

4. S cieľom zohľadniť technický vývoj 
v oblasti boja proti praniu špinavých 
peňazí a financovania terorizmu sa Komisii 
zveruje právomoc prijímať vo forme 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
v súlade s článkom 42 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady .../..., 
s článkom 42 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady .../... a s článkom 42 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
.../... technické normy týkajúce sa 
minimálneho obsahu oznámenia 
uvedeného v odseku 2.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
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v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA], nariadenia 
…/… [ESMA] a nariadenia …/… 
[EIOPA].

s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA], nariadenia …/… 
[ESMA] a nariadenia …/… [ EIOPA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 1
Smernica 2006/48/ES
Článok 6 – odseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
bankovníctvo zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady …/… 
vypracovať návrh technických noriem na 
určenie podmienok uplatňovania
požiadaviek a postupov pre takéto 
povoľovanie, ktoré je ustanovené v 
článkoch 7, 8, 10, 11 a 12 s výnimkou 
podmienok uvedených v druhej vete článku 
11 ods. 1.

Komisii sa zveruje právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa požiadaviek a postupov pre takéto 
povoľovanie, ktoré je ustanovené 
v článkoch 7, 8, 10, 11 a 12 s výnimkou 
podmienok uvedených v druhej vete článku 
11 ods. 1.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.
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Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v druhom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 3
Smernica 2006/48/ES
Článok 19 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
bankovníctvo vypracovať návrh 
technických noriem týkajúcich sa 
zoznamu informácií potrebných na 
hodnotenie nadobudnutia podielu, ktoré je 
uvedené v odseku 1 a procesu konzultácií 
medzi dotknutými príslušnými orgánmi, 
ako je uvedené v článku 19b ods. 1. Orgán 
predloží tento návrh technických noriem 
na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

9. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce
sa zoznamu informácií potrebných na 
hodnotenie nadobudnutia podielu, ktoré je 
uvedené v odseku 1 a procesu konzultácií 
medzi dotknutými príslušnými orgánmi, 
ako je uvedené v článku 19b ods. 1.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
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žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 4
Smernica 2006/48/ES
Článok 26 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
článku 25 a tohto článku a zaviesť 
jednotný postup oznamovania použitím 
elektronických prostriedkov vypracuje 
Európsky orgán pre bankovníctvo návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania týkajúcich sa 
informácií uvedených v článku 25 
a v tomto článku a spôsobu prenosu týchto 
informácií. Orgán predloží tento návrh 
technických noriem na schválenie Komisii 
do 1. januára 2014.

5. S cieľom zaviesť jednotný postup 
oznamovania použitím elektronických 
prostriedkov sa Komisii zveruje právomoc 
prijímať vo forme delegovaných aktov 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie technické 
normy týkajúce sa informácií uvedených 
v článku 25 a v tomto článku a spôsobu 
prenosu týchto informácií.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
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ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 5
Smernica 2006/48/ES
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku a zaviesť jednotný postup 
oznamovania použitím elektronických 
prostriedkov vypracuje Európsky orgán 
pre bankovníctvo návrh technických 
noriem na určenie podmienok 
uplatňovania týkajúcich sa informácií 
uvedených v tomto článku a spôsobu 
prenosu týchto informácií. Orgán predloží 
tento návrh technických noriem na 
schválenie Komisii do 1. januára 2014.

4. S cieľom zaviesť jednotný postup 
oznamovania použitím elektronických
prostriedkov sa Komisii zveruje právomoc 
prijímať vo forme delegovaných aktov 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie technické 
normy týkajúce sa informácií uvedených v 
tomto článku a spôsobu prenosu týchto 
informácií.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
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Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 7
Smernica 2006/48/ES
Článok 42 – odseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
bankovníctvo vypracovať návrh 
technických noriem na určenie postupov, 
metód a na uplatňovanie požiadaviek na 
výmenu informácií v prípade informácií, 
ktoré sa majú vymieňať a ktoré by mohli 
uľahčiť monitorovanie úverových 
inštitúcií. Orgán predloží tento návrh 
technických noriem na schválenie Komisii 
do 1. januára 2014.

Komisii sa zveruje právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa postupov, metód a podmienok
požiadaviek na výmenu informácií 
v prípade informácií, ktoré sa majú 
vymieňať a ktoré by mohli uľahčiť 
monitorovanie úverových inštitúcií.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
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Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v druhom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 8
Smernica 2006/48/ES
Článok 42a – odsek 1 – pododsek 4a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak na konci dvojmesačného obdobia 
príslušný orgán postúpi vec Európskemu 
orgánu pre bankovníctvo v súlade 
s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], 
orgán konsolidovaného dohľadu musí 
čakať na akékoľvek rozhodnutie, ktoré 
Európsky orgán pre bankovníctvo môže 
prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 
uvedeného nariadenia a má konať v súlade 
s týmto rozhodnutím. Toto dvojmesačné 
obdobie sa má v zmysle uvedeného 
nariadenia považovať za zmierovacie 
obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo 
prijme svoje rozhodnutie do jedného 
mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po 
skončení dvojmesačného obdobia alebo po 
dosiahnutí spoločného rozhodnutia.

Ak na konci pôvodného dvojmesačného 
obdobia ktorýkoľvek z dotknutých 
príslušných orgánov postúpi vec 
Európskemu orgánu pre bankovníctvo 
v súlade s článkom 11 nariadenia …/… 
[EBA], príslušné orgány hostiteľského 
členského štátu odložia prijatie 
rozhodnutia a počkajú na rozhodnutie, 
ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo 
môže prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 
uvedeného nariadenia, a prijmú 
rozhodnutie v súlade s rozhodnutím tohto 
orgánu. Toto dvojmesačné obdobie sa má 
v zmysle uvedeného nariadenia považovať 
za zmierovacie obdobie. Európsky orgán 
pre bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie 
do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi 
orgánu po skončení počiatočného
dvojmesačného obdobia alebo po 
dosiahnutí spoločného rozhodnutia. 
Rozhodnutia prijaté Európskym orgánom 
pre bankovníctvo nenahrádzajú zákonné 
uváženie zo strany príslušných orgánov 
hostiteľského členského štátu podľa tejto 
smernice.
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Odôvodnenie

Na zaistenie súladu s judikatúrou ESD (C-9/56 a 10/56, Meroni/Vysoký úrad ESUO, [1958] 
Zb. s. 133 a 157) je dôležité, aby rozhodnutia prijaté európskymi orgánmi dohľadu 
nenahrádzali zákonné uváženie vnútroštátnych orgánov dohľadu. Podľa rozsudku Meroni 
inštitúcia nemôže delegovať právomoci, ktoré sama nemá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 13 – písmeno b
Smernica 2006/48/ES
Článok 63a – odsek 6 – pododseky 1a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
odseku 1 tohto článku a konvergencie
postupov vykonávania dohľadu vypracuje 
Európsky orgán pre bankovníctvo návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania ustanovení 
upravujúcich nástroje uvedené v odseku 1 
tohto článku. Orgán predloží tento návrh 
technických noriem na schválenie Komisii 
do 1. januára 2014.

6. S cieľom zaistiť konvergenciu postupov 
vykonávania dohľadu sa Komisii zveruje 
právomoc prijímať vo forme 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
technické normy týkajúce sa ustanovení 
upravujúcich nástroje uvedené v odseku 1 
tohto článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.
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Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 14
Smernica 2006/48/ES
Článok 74 – odsek 2 – pododseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely oznamovania týchto výpočtov 
úverovými inštitúciami budú príslušné 
orgány od 31. decembra 2012 používať 
jednotné formáty, frekvencie, jazyk 
a dátumy podávania správ. S cieľom 
zaistiť jednotné uplatňovanie tejto 
smernice vypracuje Európsky orgán pre 
bankovníctvo do 1. januára 2012 návrh 
technických noriem na zavedenie 
jednotných formátov, frekvencií, jazyka 
a dátumov podávania správ v rámci 
Spoločenstva. Formáty podávania správ 
majú byť primerané povahe, rozsahu 
a zložitosti činností úverových inštitúcií.

Na účely oznamovania týchto výpočtov 
úverovými inštitúciami budú príslušné 
orgány od 31. decembra 2012 používať 
jednotné formáty, frekvencie, jazyk 
a dátumy podávania správ. Komisii sa 
zveruje  právomoc prijímať vo forme 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
technické normy na zavedenie jednotných 
formátov, frekvencií, jazyka a dátumov 
podávania správ v rámci Európskej únie.
Formáty podávania správ majú byť 
primerané povahe, rozsahu a zložitosti 
činností úverových inštitúcií.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
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ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v druhom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 15
Smernica 2006/48/ES
Článok 81 – odsek 2 – pododseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku vypracuje Európsky orgán 
pre bankovníctvo po konzultácii 
s Európskym orgánom pre cenné papiere 
a trhy návrh technických noriem na 
určenie podmienok uplatňovania metodiky 
hodnotenia týkajúcej sa hodnotenia 
úverovej bonity. Orgán predloží tento 
návrh technických noriem na schválenie 
Komisii do 1. januára 2014.

Komisii sa zveruje  právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy na 
určenie podmienok uplatňovania metodiky 
hodnotenia týkajúcej sa hodnotenia 
úverovej bonity.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
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ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v druhom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v druhom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 16
Smernica 2006/48/ES
Článok 84 – odsek 2 – pododseky 3 a 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto odseku môže Európsky orgán pre 
bankovníctvo vypracovať návrh 
technických noriem na určenie
praktického a procesného uplatňovania 
podmienok, za ktorých príslušné orgány 
povolia úverovým inštitúciám používať 
prístup interných ratingov.

Komisii sa zveruje právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa praktického a procesného uplatňovania 
podmienok, za ktorých príslušné orgány 
povolia úverovým inštitúciám používať 
prístup interných ratingov.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
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parlamentu alebo Rady.
Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v treťom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v treťom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 17
Smernica 2006/48/ES
Článok 97 – odsek 2 – pododseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku vypracuje Európsky orgán 
pre bankovníctvo po konzultácii
s Európskym orgánom pre cenné papiere 
a trhy návrh technických noriem na 
určenie podmienok uplatňovania 
metodiky hodnotenia týkajúcej sa 
hodnotenia úverovej bonity. Orgán 
predloží tento návrh technických noriem 
na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Komisii sa zveruje právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie po porade s Európskym 
orgánom pre bankovníctvo a s Európskym 
orgánom pre cenné papiere a trhy 
technické normy týkajúce sa metodiky 
hodnotenia pre hodnotenie úverovej bonity.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
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parlamentu alebo Rady.
Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v druhom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v druhom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 18
Smernica 2006/48/ES
Článok 105 – odsek 1 – pododseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
bankovníctvo vypracovať návrh 
technických noriem na určenie
praktického a procesného uplatňovania 
podmienok, za ktorých príslušné orgány 
povolia úverovým inštitúciám používať 
pokročilé prístupy merania.

Komisii sa zveruje právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa praktického a procesného uplatňovania 
podmienok, za ktorých príslušné orgány 
povolia úverovým inštitúciám používať 
pokročilé prístupy merania.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v druhom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v druhom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
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7 nariadenia …/…. [EBA]. nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 19
Smernica 2006/48/ES
Článok 106 – odsek 2 – pododseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto odseku vypracuje Európsky orgán 
pre bankovníctvo návrh technických 
noriem na určenie podmienok 
uplatňovania výnimiek ustanovených 
v písmenách c) a d). Orgán predloží tento 
návrh technických noriem na schválenie 
Komisii do 1. januára 2014.

Komisii sa zveruje právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa výnimiek ustanovených v písmenách c) 
a d).

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v druhom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v druhom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 20
Smernica 2006/48/ES
Článok 110 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty ustanovia, že podávanie 
správ sa vykonáva aspoň dvakrát ročne. 
Príslušné orgány budú od 31. decembra 
2012 používať jednotné formáty, 
frekvencie, jazyk a dátumy podávania 
správ. S cieľom zaistiť jednotné 
uplatňovanie tejto smernice vypracuje 
Európsky orgán pre bankovníctvo do 1. 
januára 2012 návrh technických noriem na 
zavedenie jednotných formátov, frekvencií, 
jazyka a dátumov podávania správ v rámci 
Spoločenstva. Formáty podávania správ 
majú byť primerané povahe, rozsahu 
a zložitosti činností úverových inštitúcií.

2. Členské štáty ustanovia, že podávanie 
správ sa má vykonávať aspoň dvakrát 
ročne. Príslušné orgány budú od 31. 
decembra 2012 používať jednotné formáty, 
frekvencie, jazyk a dátumy podávania 
správ. Komisii sa zveruje  právomoc 
prijímať vo forme delegovaných aktov 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie technické 
normy na zavedenie jednotných formátov, 
frekvencií, jazyka a dátumov podávania 
správ v rámci Európskej únie do 1. januára 
2012. Formáty podávania správ majú byť 
primerané povahe, rozsahu a zložitosti 
činností úverových inštitúcií.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 21
Smernica 2006/48/ES
Článok 122a – odsek 10 – pododseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku vypracuje Európsky orgán 
pre bankovníctvo návrh technických 
noriem na určenie podmienok 
uplatňovania tohto článku vrátane 
opatrení prijatých v prípade porušenia 
povinnosti odbornej starostlivosti a 
riadenia rizík. Orgán predloží tento návrh 
technických noriem na schválenie Komisii 
do 1. januára 2014.

Komisii sa zveruje právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa opatrení, ktoré majú byť prijaté
v prípade porušenia povinnosti odbornej 
starostlivosti a riadenia rizík.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v druhom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy
uvedené v druhom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 22
Smernica 2006/48/ES
Článok 124 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku Európsky orgán pre 
bankovníctvo vypracuje návrh 
technických noriem na určenie podmienok
uplatňovania tohto článku a spoločného 
postupu hodnotenia rizík. Orgán predloží 
tento návrh technických noriem na 
schválenie Komisii do 1. januára 2014.

6. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy na 
určenie spoločného postupu hodnotenia 
rizík.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 23
Smernica 2006/48/ES
Článok 129 – odsek 2 – pododsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak na konci šesťmesačného obdobia 
príslušný orgán postúpi vec Európskemu 
orgánu pre bankovníctvo v súlade 
s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], 
orgán konsolidovaného dohľadu musí 
čakať na akékoľvek rozhodnutie, ktoré 
Európsky orgán pre bankovníctvo môže 
prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 
uvedeného nariadenia a má konať v súlade 
s týmto rozhodnutím. Toto šesťmesačné 
obdobie sa má v zmysle uvedeného 
nariadenia považovať za zmierovacie 
obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo 
prijme svoje rozhodnutie do jedného 
mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po 
skončení šesťmesačného obdobia alebo po 
dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“

Ak na konci šesťmesačného obdobia 
ktorýkoľvek z dotknutých príslušných 
orgánov postúpi vec Európskemu orgánu 
pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 
nariadenia …/… [EBA], orgán 
konsolidovaného dohľadu odloží prijatie 
svojho rozhodnutia a počká na akékoľvek 
rozhodnutie, ktoré Európsky orgán pre 
bankovníctvo môže prijať v súlade 
s článkom 11 ods. 3 uvedeného nariadenia 
vo veci tohto rozhodnutia, a prijme 
rozhodnutie v súlade s rozhodnutím 
Európskeho orgánu pre bankovníctvo. 
Toto šesťmesačné obdobie sa má v zmysle 
uvedeného nariadenia považovať za 
zmierovacie obdobie. Európsky orgán pre 
bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie do 
jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu 
po skončení šesťmesačného obdobia alebo 
po dosiahnutí spoločného rozhodnutia. 
Rozhodnutia prijaté Európskym orgánom 
pre bankovníctvo nenahrádzajú zákonné 
uváženie zo strany príslušných orgánov 
orgánu konsolidovaného dohľadu podľa 
tejto smernice.

Odôvodnenie

Na zaistenie súladu s judikatúrou ESD (C-9/56 a 10/56, Meroni/Vysoký úrad ESUO, [1958] 
Zb. s. 133 a 157) je dôležité, aby rozhodnutia prijaté európskymi orgánmi dohľadu 
nenahrádzali zákonné uváženie vnútroštátnych orgánov dohľadu. Podľa rozsudku Meroni 
inštitúcia nemôže delegovať právomoci, ktoré sama nemá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 24 – písmeno b
Smernica 2006/48/ES
Článok 129 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade, ak sa spoločné rozhodnutie V prípade, ak sa spoločné rozhodnutie 
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príslušných orgánov nevydá do štyroch 
mesiacov, rozhodnutie o uplatňovaní 
článkov 123 a 124 a článku 136 ods. 2 
prijme orgán konsolidovaného dohľadu na 
konsolidovanom základe po dôkladnom 
zvážení hodnotenia rizík dcérskych 
spoločností vykonaného dotknutými 
príslušnými orgánmi. Ak na konci 
štvormesačného obdobia príslušný orgán
postúpi vec Európskemu orgánu pre 
bankovníctvo v súlade s článkom 11 
nariadenia …/… [EBA], orgán 
konsolidovaného dohľadu musí čakať na 
akékoľvek rozhodnutie, ktoré Európsky 
orgán pre bankovníctvo môže prijať 
v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného 
nariadenia a má konať v súlade s týmto
rozhodnutím. Toto štvormesačné obdobie 
sa má v zmysle uvedeného nariadenia 
považovať za zmierovacie obdobie. 
Európsky orgán pre bankovníctvo prijme 
svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec 
sa nepostúpi orgánu po skončení 
štvormesačného obdobia alebo po 
dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“

príslušných orgánov nevydá do štyroch 
mesiacov, rozhodnutie o uplatňovaní 
článkov 123 a 124 a článku 136 ods. 2 
prijme orgán konsolidovaného dohľadu na 
konsolidovanom základe po dôkladnom 
zvážení hodnotenia rizík dcérskych 
spoločností vykonaného dotknutými 
príslušnými orgánmi. Ak na konci 
štvormesačného obdobia ktorýkoľvek 
z dotknutých príslušných orgánov postúpi 
vec Európskemu orgánu pre bankovníctvo 
v súlade s článkom 11 nariadenia …/… 
[EBA], orgán konsolidovaného dohľadu 
odloží prijatie svojho rozhodnutia a počká
na akékoľvek rozhodnutie, ktoré Európsky 
orgán pre bankovníctvo môže prijať 
v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného 
nariadenia vo veci tohto rozhodnutia, 
a prijme rozhodnutie v súlade 
s rozhodnutím Európskeho orgánu pre 
bankovníctvo. Toto štvormesačné obdobie 
sa má v zmysle uvedeného nariadenia 
považovať za zmierovacie obdobie. 
Európsky orgán pre bankovníctvo prijme 
svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec 
sa nepostúpi orgánu po skončení 
štvormesačného obdobia alebo po 
dosiahnutí spoločného rozhodnutia. 
Rozhodnutia prijaté Európskym orgánom 
pre bankovníctvo nenahrádzajú zákonné 
uváženie zo strany príslušných orgánov 
orgánu konsolidovaného dohľadu podľa 
tejto smernice.

Odôvodnenie

V prípade sporu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by schopnosť EOD pomôcť 
dosiahnuť dohodu nemala byť stanovená tak, že by mohla nahradiť vnútroštátne orgány 
dohľadu, pokiaľ ide o rozhodovanie podľa vlastného uváženia(podľa PDN 4). Ak EOD 
rozhodne, že navrhované rozhodnutie orgánu dohľadu nie je v súlade 
s predpismi, vnútroštátny orgán dohľadu musí prijať konečné rozhodnutie, ktoré bude 
v súlade s rozhodnutím EOD.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 24 – písmeno e
Smernica 2006/48/ES
Článok 129 – odsek 3 – pododseky 10 a 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku vypracuje Európsky orgán 
pre bankovníctvo návrh technických 
noriem na určenie podmienok 
uplatňovania procesu spoločného 
rozhodovania uvedeného v tomto odseku 
s ohľadom na uplatňovanie článkov 123, 
124 a článku 132 ods. 2 a s cieľom 
napomáhať prijímaniu spoločných 
rozhodnutí. Orgán predloží tento návrh 
technických noriem na schválenie Komisii 
do 1. januára 2014.

Komisii je zverená právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy na 
určenie podmienok uplatňovania procesu 
spoločného rozhodovania uvedeného 
v tomto odseku s ohľadom na uplatňovanie 
článkov 123, 124 a článku 132 ods. 2 
a s cieľom napomáhať prijímaniu 
spoločných rozhodnutí.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v desiatom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v desiatom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 27 – písmeno a
Smernica 2006/48/ES
Článok 131a – odsek 2 – pododseky 2 a 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku a článku 42a ods. 3 
vypracuje Európsky orgán pre 
bankovníctvo návrh technických noriem
pre operatívne fungovanie kolégií aj
v súvislosti s článkom 42a ods. 3. Orgán 
predloží tento návrh technických noriem 
na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Komisii je zverená právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy pre 
operatívne fungovanie kolégií v súvislosti 
s týmto článkom a článkom 42a ods. 3.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v druhom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v druhom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 29
Smernica 2006/48/ES
Článok 144 – odseky 3 a 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku vypracuje Európsky orgán 
pre bankovníctvo návrh technických 
noriem na určenie kľúčových aspektov 
poskytovania súhrnných štatistických 
údajov, ako aj formát, štruktúru, obsah 
a dátum ročného zverejnenia informácií 
ustanovených v tomto článku. Orgán 
predloží tento návrh technických noriem 
na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Komisii je zverená právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy na 
určenie kľúčových aspektov poskytovania 
súhrnných štatistických údajov, ako aj 
formát, štruktúru, obsah a dátum ročného 
zverejnenia informácií ustanovených 
v tomto článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v treťom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy
uvedené v treťom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 9 – bod 30 – písmeno b
Smernica 2006/48/ES
Článok 150 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Európsky orgán pre bankovníctvo 
vypracuje návrh technických noriem s 
cieľom určiť:

3. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy s cieľom 
určiť:

(a) podmienky uplatňovania bodov 15 až 
17 prílohy V,

(a) podmienky uplatňovania bodov 15 až 
17 prílohy V,

(b) podmienky uplatňovania časti 2 prílohy 
VI v súvislosti s kvantitatívnymi faktormi 
uvedenými v bode 12, kvalitatívnymi 
faktormi uvedenými v bode 13 
a referenčnými hodnotami uvedenými 
v článku 14;

(b) podmienky uplatňovania časti 2 prílohy 
VI v súvislosti s kvantitatívnymi faktormi 
uvedenými v bode 12, kvalitatívnymi 
faktormi uvedenými v bode 13 
a referenčnými hodnotami uvedenými 
v článku 14.

Orgán predloží tento návrh technických 
noriem na schválenie Komisii do 1. 
januára 2014.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 10
Smernica 2006/49/ES
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
odseku 1 môže Európsky orgán pre 
bankovníctvo zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady …/… 
vypracovať návrh technických noriem, 
ktoré má potvrdiť Komisia, s cieľom určiť 
praktické a procesné uplatňovanie 
podmienok, za ktorých príslušné orgány 
povolia úverovým inštitúciám používať 
interné modely na účely výpočtu 
kapitálových požiadaviek podľa tejto 
smernice.

5. Komisii je zverená právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy s cieľom 
určiť praktické a procesné uplatňovanie 
podmienok, za ktorých príslušné orgány 
povolia úverovým inštitúciám používať 
interné modely na účely výpočtu 
kapitálových požiadaviek podľa tejto 
smernice.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 1
Smernica 2009/65/ES
Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy zriadený nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady …/… 
vypracovať návrh technických noriem na 
určenie podmienok uplatňovania
týkajúcich sa informácií, ktoré sa majú 
poskytovať príslušným orgánom pri 
žiadostiach o povolenie PKIPCP.

8. Komisii je zverená právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa informácií, ktoré sa majú poskytovať 
príslušným orgánom pri žiadostiach 
o povolenie PKIPCP.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 2
Smernica 2009/65/ES
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na ďalšie určenie 
podmienok uplatňovania požiadaviek na 
povolenie správcovskej spoločnosti s 
výnimkou podmienok uvedených v odseku 
1 písm. b) tohto článku.

6. Komisii je zverená právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy na ďalšie 
určenie podmienok uplatňovania 
požiadaviek na povolenie správcovskej 
spoločnosti s výnimkou podmienok 
uvedených v odseku 1 písm. b) tohto 
článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 3
Smernica 2009/65/ES
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania vykonávacích 
opatrení prijatých Komisiou a týkajúcich
sa postupov, dohôd, štruktúr a 
organizačných požiadaviek uvedených v 
odseku 3 tohto článku.

4. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa postupov, dohôd, štruktúr a 
organizačných požiadaviek uvedených v 
odseku 3 tohto článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 4
Smernica 2009/65/ES
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania vykonávacích 
opatrení prijatých Komisiou a týkajúcich
sa kritérií, zásad a krokov uvedených v 
písmenách a), b) a c) prvého pododseku 
tohto článku.

3. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa kritérií, zásad a krokov uvedených v 
písmenách a), b) a c) prvého pododseku 
tohto článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 6
Smernica 2009/65/ES
Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania podmienok pre 
povoľovanie samostatne riadenej 
investičnej spoločnosti s výnimkou 
podmienok uvedených v odseku 1 písm. b) 
tohto článku.

5. Komisii je zverená právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy pre 
povoľovanie samostatne riadenej 
investičnej spoločnosti s výnimkou 
podmienok uvedených v odseku 1 písm. b) 
tohto článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 7
Smernica 2009/65/ES
Článok 43 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na bližšie určenie 
podmienok uplatňovania vykonávacích 
opatrení prijatých Komisiou a týkajúcich
sa obsahu, formátu a spôsobu, akým sa 
majú poskytovať informácie uvedené v 
odsekoch 1 a 3 tohto článku.

6. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa obsahu, formátu a spôsobu, akým sa 
majú poskytovať informácie uvedené v 
odsekoch 1 a 3 tohto článku. 

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 8
Smernica 2009/65/ES
Článok 50 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania ustanovení 
týkajúcich sa kategórií aktív, do ktorých 
PKIPCP môžu v súlade s týmto článkom 
investovať.

4. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce
sa kategórií aktív, do ktorých PKIPCP 
môžu v súlade s týmto článkom investovať.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 9
Smernica 2009/65/ES
Článok 51 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania vykonávacích 
opatrení prijatých Komisiou a týkajúcich
sa dohôd, opatrení a postupov uvedených 
v písmenách a), b) a c) odseku 4.

5. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa dohôd, opatrení a postupov uvedených v 
písmenách a), b) a c) odseku 4 tohto 
článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 10
Smernica 2009/65/ES
Článok 60 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 

7. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
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cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania vykonávacích 
opatrení prijatých Komisiou a týkajúcich
sa dohôd, opatrení a postupov uvedených 
v písmenách a), b) a c) odseku 6.

s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa dohôd, opatrení a postupov uvedených 
v písmenách a), b) a c) odseku 6 tohto 
článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 11
Smernica 2009/65/ES
Článok 61 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania vykonávacích 
opatrení prijatých Komisiou a týkajúcich

4. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa dohôd a typov nedostatkov uvedených 
v písmenách a) a b) odseku 3 tohto článku.
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sa dohôd a typov nedostatkov uvedených 
v písmenách a) a b) odseku 3.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 12
Smernica 2009/65/ES
Článok 64 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania vykonávacích 
opatrení prijatých Komisiou a týkajúcich
sa informácií a postupov uvedených 
v písmenách a) a b) odseku 4.

5. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa informácií a postupov uvedených 
v písmenách a) a b) odseku 4 tohto článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
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2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 13
Smernica 2009/65/ES
Článok 69 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na bližšie určenie 
podmienok uplatňovania ustanovení 
týkajúcich sa obsahu prospektu, výročných 
správ a polročných správ uvedených 
v prílohe I, ako aj formátu týchto 
dokumentov.

5. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce
sa obsahu prospektu, výročných správ a 
polročných správ uvedených v prílohe 
I, ako aj formátu týchto dokumentov.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
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vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 14
Smernica 2009/65/ES
Článok 78 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem potvrdených 
Komisiou na určenie podmienok 
uplatňovania vykonávacích opatrení 
prijatých Komisiou a týkajúcich sa 
informácií uvedených v odseku 3.

8. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
informácií uvedených v odseku 3 tohto 
článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
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delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 15
Smernica 2009/65/ES
Článok 84 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania podmienok 
týkajúcich sa dočasného pozastavenia 
spätného odkúpenia alebo splatenia 
podielových listov PKIPCP, ako je 
uvedené v písm. a) odseku 2, ak sa už 
rozhodlo o pozastavení.

4. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa podmienok týkajúcich sa dočasného 
pozastavenia spätného odkúpenia alebo 
splatenia podielových listov PKIPCP, ako 
je uvedené v písm. a) odseku 2 tohto 
článku, ak sa už rozhodlo o pozastavení.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
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ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku 
v súlade s postupom ustanoveným v článku 
7 nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 16
Smernica 2009/65/ES
Článok 95 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
článku 93 Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy vypracuje návrh 
technických noriem na určenie podmienok 
uplatňovania, pokiaľ ide o: 

2. Komisii sa zveruje právomoc prijímať 
vo forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy na
určenie podmienok uplatňovania, pokiaľ 
ide o:

(a) formu a obsah štandardného modelu 
oznámenia, ktoré má použiť PKIPCP na 
účely oznámenia uvedeného v článku 93 
ods. 1 vrátane uvedenia, ktorých 
dokumentov sa preklad týka;

(a) formu a obsah štandardného modelu 
oznámenia, ktoré má použiť PKIPCP na 
účely oznámenia uvedeného v článku 93 
ods. 1 vrátane uvedenia, ktorých 
dokumentov sa preklad týka;

(b) formy a obsahu štandardného modelu 
atestácie, ktorý majú používať príslušné 
orgány členských štátov uvedené v článku 
93 ods. 3;

(b) formy a obsahu štandardného modelu 
atestácie, ktorý majú používať príslušné 
orgány členských štátov uvedené v článku 
93 ods. 3;

(c) postupy výmeny informácií a použitia 
elektronickej komunikácie medzi 
príslušnými orgánmi na účely 
oznamovania podľa ustanovení článku 93.

(c) postupy výmeny informácií a použitia 
elektronickej komunikácie medzi 
príslušnými orgánmi na účely 
oznamovania podľa ustanovení článku 93.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
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obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku v 
súlade s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 17
Smernica 2009/65/ES
Článok 101 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
tohto článku môže Európsky orgán pre 
cenné papiere a trhy vypracovať návrh 
technických noriem na určenie 
podmienok uplatňovania týkajúcich sa 
vykonávania overovaní na mieste 
a vyšetrovaní uvedených v odsekoch 4 a 5.

9. Komisia má počas obdobia piatich 
rokov právomoc vo forme delegovaných 
aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie prijímať 
technické normy týkajúce sa vykonávania 
overovaní na mieste a vyšetrovaní 
uvedených v odsekoch 4 a 5 tohto článku.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
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námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku v 
súlade s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 11 – bod 19
Smernica 2009/65/ES
Článok 105

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie 
ustanovení tejto smernice, ktoré sa týkajú 
výmeny informácií, môže Európsky orgán 
pre cenné papiere a trhy vypracovať 
návrh technických noriem s cieľom určiť 
podmienky uplatňovania týkajúce sa 
postupov výmeny informácií medzi 
príslušnými orgánmi a medzi príslušnými 
orgánmi a Európskym orgánom pre cenné 
papiere a trhy.

Komisii sa zveruje právomoc prijímať vo 
forme delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie technické normy týkajúce 
sa postupov výmeny informácií medzi 
príslušnými orgánmi a medzi príslušnými 
orgánmi a Európskym orgánom pre cenné 
papiere a trhy.

Delegovanie právomocí trvá päť rokov 
odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice 
2010/.../EÚ o... a predĺži sa o ďalšie 
obdobia piatich rokov, ak o to Komisia 
požiada najneskôr tri mesiace pred 
vypršaním obdobia delegovania a pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada 
nevyslovia proti tomuto predĺženiu 
námietky pred vypršaním obdobia 
delegovania.
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Bez ohľadu na predchádzajúce 
ustanovenia môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek zrušiť 
delegovanie právomocí.
Delegovaný akt prijatý v súlade s týmto 
článkom nadobudne účinnosť iba vtedy, 
ak počas troch mesiacov neboli vznesené 
žiadne námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady.

Komisia môže prijať návrh technických 
noriem uvedených v prvom pododseku v 
súlade s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/…. [ESMA].

Komisia môže prijať technické normy 
uvedené v prvom pododseku v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 7 
nariadenia …/….  [ESMA].
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