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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Obecné souvislosti

Komise na základě doporučení De Larosièrovy zprávy předložila návrhy nové evropské 
architektury finančního dohledu. Účelem těchto legislativních návrhů, jež Komise zveřejnila 
dne 23. září 2009, je vytvořit:

– Evropský systém orgánů finančního dohledu (ESFS), který by vykonával dohled nad 
jednotlivými finančními institucemi („mikroobezřetnostní dohled“) a představoval by síť 
vnitrostátních orgánů finančního dohledu spolupracujících s novými evropskými orgány 
dohledu (ESAs1), čímž by došlo ke sloučení centrálního evropského rámce pro finanční 
dohled s odbornými znalostmi místních orgánů dohledu a orgánů dohledu na 
mikroobezřetnostní úrovni;

– Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB), který by sledoval a posuzoval rizika, jež by 
mohla ohrozit stabilitu finančního systému jako celku („mikroobezřetnostní dohled“). 

Evropské orgány dohledu budou institucemi Společenství s právní subjektivitou a jejich cílem 
je přispívat: i) ke zlepšení míry regulace vnitřního trhu a dohledu nad ním, ii) zajištění 
integrity a řádného chodu/fungování finančních trhů a iii) zabezpečení stability finančního 
systému a současného posílení koordinace dohledu na evropské a mezinárodní úrovni. 

II. Postoj zpravodajky

Navrhovatelka obecně podporuje návrh nařízení Komise, kterým se zřizuje nová architektura 
finančního dohledu, a její cíl zajistit účinnější dohled, který by lépe rozpoznal rizika ve 
finančním systému. Finanční krize poukázala na to, že je nezbytné přijmout v této oblasti 
reformu, jejímž cílem by bylo zvýšit posílením rovných podmínek konkurenceschopnost 
a zajistit soulad mezi opatřeními a nařízeními. 

1. Článek 7 Technické normy

Návrh, který byl předložen ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, odkazuje 
v článku 7 na oblasti směrnic uvedené v čl. 1 odst. 2, pro které by orgán pro pojišťovnictví 
mohl vypracovat návrh technických norem, které v souladu s návrhem schvaluje Komise 
a přijímá je prostřednictvím nařízení a rozhodnutí. Nový systém aktů v přenesené pravomoci 
a prováděcích předpisů, jenž zavádí Lisabonská smlouva, je odlišný od dřívějšího postupu 
projednávání ve výborech, který se již nezakládá na Smlouvách. Je proto nezbytné vysvětlit, 
že Komise jedná pomocí přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování 
EU a že v souladu s tímto článkem je do postupu zapojen i Parlament. Je rovněž nezbytné 
vysvětlit, že návrh technických norem vytvořený orgánem pro pojišťovnictví není pro Komisi 
závazný.

2. Článek 9 - Jednotné uplatňování předpisů Společenství

                                               
1  Jsou jimi Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
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    Článek 10 - Opatření v mimořádných situacích a 
   Článek 11 - Urovnávání sporů mezi vnitrostátními orgány dohledu

a) Delegování pravomoci

Návrh nařízení uděluje novému orgánu pro pojišťovnictví zvláštní pravomoci. Podle 
judikatury Evropského soudního dvora mají orgány Evropské unie omezenou možnost 
delegovat své pravomoci na nezávislé výkonné či regulační orgány, pokud se toto delegování 
vztahuje pouze na jasně vymezené výkonné pravomoci a zejména pokud delegovanému 
orgánu není svěřena pravomoc činit politická rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že Unie může 
navíc vykonávat pravomoci, jež jí byly svěřeny na základě Smlouvy v souladu s postupy v ní 
stanovenými, nemohou orgány EU delegovat více pravomocí, než jaké jim byly svěřeny 
Smlouvou (viz ESD, věc Meroni, 9/56, a 10/57 Recueil 1958, s. 133 a 157).

b) Přímé akce orgánu pro pojišťovnictví

„Aniž by byly dotčeny pravomoci Komise podle článku 226“ (nový článek 258 Smlouvy 
o fungování EU), články 9 odst. 6, 10 odst. 3 a 11 odst. 4 navrhovaného nařízení „v případě, 
že se příslušné požadavky právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na 
finanční instituce“, udělují Evropské komisi pravomoc přijímat individuální rozhodnutí 
určená přímo finančním institucím v členských státech, přičemž tato rozhodnutí jsou pro ně 
závazná. Navrhovatelka přichází s návrhem, aby možnost orgánu pro pojišťovnictví přisoudit 
závazné rozhodnutí přímo účastníku trhu byla omezena na výjimečné krizové situace podle 
článku 10. Zatímco článek 10 se řídí politickou vůlí reagovat v době krize rychle a účinně 
s cílem zajistit fungování a integritu finančního trhu a systému, články 9 a 11 se vztahují na 
běžné každodenní situace. 

Výbor pro právní záležitosti přijal na základě široce podporovaného kompromisu změny 
týkající se pravomoci orgánů pro pojišťovnictví přijímat individuální rozhodnutí určená 
účastníkům trhu v každodenních situacích (čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 4) a navrhl, aby byl mezi 
orgánem pro pojišťovnictví a Komisí uplatňován postup, jenž by lépe sladil pravomoci orgánů 
pro pojišťovnictví s pravomocemi Komise, jež jsou jí svěřeny v čl. 17 odst. 1 Smlouvy o EU 
a článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zajištění správného a úplného (16) Zajištění správného a úplného 
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uplatňování práva Společenství je 
základním předpokladem pro dosažení 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, stability finančního 
systému a neutrálních podmínek pro 
konkurenci mezi finančními institucemi
Společenství. Měl by být tedy vytvořen 
mechanismus, na jehož základě by orgán 
pro pojišťovnictví řešil případy 
nesprávného nebo nedostatečného 
uplatňování práva Společenství. Tento 
mechanismus by se měl uplatňovat 
v oblastech, ve kterých právní předpisy 
Společenství stanovují jednoznačné a 
nepodmíněné povinnosti.

uplatňování práva Společenství je 
základním předpokladem pro dosažení 
integrity, účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, stability finančního 
systému a neutrálních podmínek pro 
konkurenci mezi účastníky finančního 
trhu Unie. Měl by být tedy vytvořen 
mechanismus, na jehož základě by orgán 
pro pojišťovnictví řešil případy 
neuplatňování práva Unie. Tento 
mechanismus by se měl uplatňovat 
v oblastech, ve kterých právní předpisy 
Unie stanovují jednoznačné 
a nepodmíněné povinnosti.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Pro účinné vykonávání svých 
povinností by měl mít orgán pro 
pojišťovnictví právo vyžadovat veškeré 
nezbytné informace. Aby se zabránilo 
duplicitě oznamovací povinnosti 
finančních institucí, měly by být tyto 
informace za běžných okolností 
předkládány vnitrostátními orgány 
dohledu, které jsou co nejblíže finančním 
trhům a institucím. Orgán pro 
pojišťovnictví by však měl mít také 
pravomoc vyžadovat informace přímo od 
finančních institucí a dalších stran, jestliže 
vnitrostátní orgán dohledu tyto informace 
neposkytne nebo nemůže poskytnout včas. 
Orgány členských států by měly být 
povinny pomáhat orgánu pro pojišťovnictví 
při prosazování těchto přímých požadavků.

(30) Pro účinné vykonávání svých 
povinností by měl mít orgán pro 
pojišťovnictví právo vyžadovat veškeré 
nezbytné informace. Aby se zabránilo 
duplicitě oznamovací povinnosti účastníků 
finančního trhu, měly by být tyto 
informace za běžných okolností 
předkládány vnitrostátními orgány 
dohledu, které jsou co nejblíže finančním 
trhům a účastníkům trhu, v souladu 
s požadavkem, na základě kterého nejsou 
důvěrné informace zpřístupňovány 
úřadům či orgánům, jež na ně nemají 
právo. Orgán pro pojišťovnictví by však 
měl mít také pravomoc vyžadovat 
informace přímo od účastníků finančního 
trhu a dalších stran, jestliže vnitrostátní 
orgán dohledu tyto informace neposkytne 
nebo nemůže poskytnout včas. Orgány 
členských států by měly být povinny 
pomáhat orgánu pro pojišťovnictví při 
prosazování těchto přímých požadavků.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pro zajištění plné efektivity fungování 
Evropského výboru pro systémová rizika 
a následné odezvy na jeho varování a 
doporučení je podstatná úzká spolupráce 
mezi orgánem pro pojišťovnictví a 
Evropským výborem pro systémová rizika. 
Orgán pro pojišťovnictví by měl s 
Evropským výborem pro systémová rizika 
sdílet všechny příslušné informace. Údaje 
týkající se jednotlivých podniků by měly 
být předkládány pouze na žádost s 
odůvodněním. Jakmile orgán pro 
pojišťovnictví nebo vnitrostátní orgán 
dohledu obdrží od Evropského výboru pro 
systémová rizika varování či doporučení, 
měl by orgán pro pojišťovnictví zajistit 
následná opatření.

(31) Pro zajištění plné efektivity fungování 
Evropského výboru pro systémová rizika 
a následné odezvy na jeho varování a 
doporučení je podstatná úzká spolupráce 
mezi orgánem pro pojišťovnictví a 
Evropským výborem pro systémová rizika. 
Orgán pro pojišťovnictví by měl s 
Evropským výborem pro systémová rizika 
sdílet všechny příslušné informace. Údaje 
týkající se jednotlivých podniků by měly 
být předkládány pouze na žádost 
s odůvodněním a měly by být systematicky 
chráněny v souladu s právními předpisy 
Unie. Jakmile orgán pro pojišťovnictví 
nebo vnitrostátní orgán dohledu obdrží od 
Evropského výboru pro systémová rizika 
varování či doporučení, měl by orgán pro 
pojišťovnictví přijmout okamžitá opatření 
a zajistit následná opatření.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Základní povinností členských států je 
udržování finanční stability při řešení 
krizí, zejména s ohledem na stabilizaci a 
záchranu konkrétních finančních institucí, 
které jsou v problematické situaci. 
Opatření orgánu pro pojišťovnictví 
v mimořádných situacích a při řešení 
problémů, která mají dopad na stabilitu 
finanční instituce, by neměla nijak ovlivnit 
fiskální povinnosti členských států. Měl by 
být vytvořen mechanismus, kterým by se 
členské státy mohly odvolat na toto 
ochranné opatření a postoupit záležitost 

(33) Základní povinností členských států je 
udržování finanční stability v krizových 
situacích, zejména s ohledem na stabilizaci 
a záchranu konkrétních finančních 
institucí, které jsou v problematické situaci. 
Opatření orgánu pro pojišťovnictví 
v mimořádných situacích a při řešení 
problémů, která mají dopad na stabilitu 
finanční instituce, by neměla nijak ovlivnit 
fiskální povinnosti členských států. Měl by 
být vytvořen mechanismus, kterým by se 
členské státy mohly dožadovat, aby 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví bylo 
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Radě ke konečnému rozhodnutí.
S ohledem na konkrétní povinnosti 
členských států je v tomto ohledu vhodné 
zapojit do celé záležitosti i Radu.

znovu posouzeno.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijímat individuální rozhodnutí určená 
finančním institucím v konkrétních 
případech uvedených v čl. 9 odst. 6, čl. 10 
odst. 3 a čl. 11 odst. 4;

e) přijímat individuální rozhodnutí určená 
finančním institucím v konkrétních 
případech uvedených v čl. 9 odst. 6, čl. 10 
odst. 3 a čl. 11 odst. 4, a to v případech 
týkajících se přímo použitelného práva 
Unie;

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické normy Technické normy – akty v přenesené 
pravomoci

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí, která budou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie.

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí jako akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
orgán pro pojišťovnictví pokyny a 
doporučení určená vnitrostátním orgánům 
dohledu či finančním institucím.

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
orgán pro pojišťovnictví pokyny a 
doporučení určená vnitrostátním orgánům 
dohledu či finančním institucím. Pokud je 
to vhodné, orgán pro pojišťovnictví 
uskuteční otevřené veřejné konzultace 
o pokynech a doporučeních a provede 
analýzu potenciálních souvisejících 
nákladů a přínosů. Tyto pokyny se 
zveřejní na internetových stránkách 
orgánu.

Vnitrostátní orgány dohledu vynaloží 
veškeré úsilí, aby tyto pokyny a doporučení 
plnily.

Příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, 
aby tyto pokyny a doporučení plnily.

Jestliže vnitrostátní orgán dohledu nebude 
tyto pokyny či doporučení uplatňovat, sdělí 
orgánu pro pojišťovnictví důvody tohoto 
jednání.

Jestliže příslušný orgán nebude tyto 
pokyny či doporučení uplatňovat, sdělí 
orgánu pro pojišťovnictví důvody tohoto 
jednání. Orgán pro pojišťovnictví tyto 
důvody zveřejní, přičemž tento svůj záměr 
řádně oznámí příslušnému orgánu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotné uplatňování předpisů 
Společenství

Neuplatňování práva Unie

1. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
neuplatňuje správně právní předpisy 
uvedené v čl. 1 odst. 2, zejména jestliže 
nezajistí, aby finanční instituce plnila
požadavky stanovené těmito právními 
předpisy, má orgán pro pojišťovnictví 

1. Jestliže příslušný orgán neuplatňuje 
správně právní předpisy uvedené v čl. 1 
odst. 2, zejména jestliže nezajistí, aby 
účastník finančního trhu plnil požadavky 
stanovené těmito právními předpisy, má 
orgán pro pojišťovnictví pravomoci 
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pravomoci stanovené v odstavcích 2, 3 a 6
tohoto článku.

stanovené v odstavcích 2 a 3 tohoto 
článku.

2. Na žádost jednoho nebo více 
vnitrostátních orgánů dohledu, Komise 
nebo z vlastní iniciativy a po sdělení 
dotčenému vnitrostátnímu orgánu dohledu
může orgán pro pojišťovnictví provádět 
šetření údajně nesprávného uplatňování
práva Společenství.

Na žádost jednoho nebo více příslušných 
orgánů, Evropského parlamentu, Rady 
nebo Komise, či z vlastní iniciativy a po 
sdělení dotčenému příslušnému orgánu 
může orgán pro pojišťovnictví provádět 
šetření údajného neuplatňování práva 
Unie.

Aniž by byly dotčeny pravomoci stanovené 
v článku 20, poskytne vnitrostátní orgán 
dohledu orgánu pro pojišťovnictví 
neprodleně veškeré informace, které orgán 
pro pojišťovnictví považuje za nezbytné 
pro své šetření.

Aniž by byly dotčeny pravomoci stanovené 
v článku 20, poskytne příslušný orgán 
orgánu pro pojišťovnictví neprodleně 
veškeré informace, které orgán pro 
pojišťovnictví považuje za nezbytné pro 
své šetření.

3. Orgán pro pojišťovnictví může 
nejpozději do dvou měsíců od zahájení 
šetření vydat dotčenému vnitrostátnímu 
orgánu dohledu doporučení, ve kterém 
stanoví opatření nezbytná pro zajištění 
souladu s právem Společenství.

3. Orgán pro pojišťovnictví může 
nejpozději do dvou měsíců od zahájení 
šetření vydat dotčenému příslušnému 
orgánu doporučení, ve kterém stanoví 
opatření nezbytná pro zajištění souladu 
s právem Unie.

Do deseti pracovních dnů od obdržení 
doporučení vnitrostátní orgán dohledu 
informuje orgán pro pojišťovnictví o 
krocích, které přijal nebo které plánuje 
přijmout pro zajištění souladu s právem 
Společenství.

Do deseti pracovních dnů od obdržení 
doporučení příslušný orgán informuje 
orgán pro pojišťovnictví o krocích, které 
přijal nebo které plánuje přijmout pro 
zajištění souladu s právem Unie.

4. Jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
nezajistí soulad s právem Společenství do 
jednoho měsíce ode dne, kdy obdrží 
doporučení orgánu pro pojišťovnictví, 
může Komise po uvědomění ze strany 
orgánu pro pojišťovnictví nebo z vlastní 
iniciativy přijmout rozhodnutí, kterým 
bude po vnitrostátním orgánu dohledu 
požadovat, aby přijal opatření nezbytná pro 
soulad s právem Společenství.

4. Jestliže příslušný orgán nezajistí soulad 
s právem Unie do jednoho měsíce ode dne, 
kdy obdrží doporučení orgánu pro 
pojišťovnictví, může Komise po 
uvědomění ze strany orgánu pro 
pojišťovnictví nebo z vlastní iniciativy 
přijmout rozhodnutí, kterým bude po 
příslušném orgánu požadovat, aby přijal 
opatření nezbytná pro soulad s právem 
Unie.

Komise přijme toto rozhodnutí nejpozději 
do tří měsíců od přijetí doporučení. Tuto 
lhůtu může Komise o jeden měsíc 
prodloužit.

Komise přijme toto rozhodnutí nejpozději 
do tří měsíců od přijetí doporučení. Tuto 
lhůtu může Komise o jeden měsíc 
prodloužit.

Komise zajistí, aby bylo respektováno 
právo příjemců rozhodnutí na vyjádření.

Komise zajistí, aby bylo respektováno 
právo příjemců rozhodnutí na vyjádření.

Orgán pro pojišťovnictví a vnitrostátní Orgán pro pojišťovnictví a příslušné 
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orgány dohledu poskytnou Komisi 
všechny nezbytné informace.

orgány poskytnou Komisi všechny 
nezbytné informace.

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení 
rozhodnutí podle odstavce 4 vnitrostátní 
orgán dohledu informuje Komisi a orgán 
pro pojišťovnictví o krocích, které přijal 
nebo které plánuje přijmout pro realizaci 
rozhodnutí Komise.

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení 
rozhodnutí podle odstavce 4 příslušný 
orgán
informuje Komisi a orgán pro 
pojišťovnictví o
krocích, které přijal nebo které plánuje 
přijmout pro realizaci rozhodnutí Komise.

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, 
jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
nevyhoví rozhodnutí uvedenému 
v odstavci 4 tohoto článku ve lhůtě v něm 
uvedené a je-li nutné včas napravit 
neplnění ze strany vnitrostátního orgánu 
dohledu, aby byly zachovány nebo 
obnoveny neutrální podmínky pro 
konkurenci na trhu nebo aby se zajistilo 
správné fungování a integrita finančního 
systému, může orgán pro pojišťovnictví 
v případě, že se příslušné požadavky 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2 
přímo vztahují na finanční instituce, 
přijmout individuální rozhodnutí určené 
finanční instituci, v němž bude vyžadovat 
přijetí nezbytných opatření ke splnění 
jejích povinností podle práva Společenství, 
včetně případného ukončení konkrétního 
jednání.

6. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve 
lhůtě v něm uvedené a je-li nutné včas 
napravit neplnění ze strany příslušného 
orgánu, aby byly zachovány nebo
obnoveny neutrální podmínky pro 
konkurenci na vnitřním trhu nebo aby se 
zajistilo správné fungování a integrita 
finančního systému v rámci 
přeshraničních činností, může orgán pro 
pojišťovnictví v případě, že se příslušné 
požadavky právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2 přímo vztahují na účastníky 
finančního trhu, přijmout individuální 
rozhodnutí určené účastníku finančního 
trhu, v němž bude vyžadovat přijetí 
nezbytných opatření ke splnění jeho 
povinností podle práva Unie, včetně 
případného ukončení konkrétního jednání. 
Před přijetím individuálního rozhodnutí o 
tom orgán pro pojišťovnictví  informuje 
Komisi.
Komise zajistí, aby bylo respektováno 
právo příjemců rozhodnutí na vyjádření.
Orgán pro pojišťovnictví a příslušné 
orgány poskytnou Komisi všechny 
nezbytné informace.
Do dvou týdnů od obdržení návrhu 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví 
rozhodne Komise o tom, zda návrh 
schválí. Komise tuto lhůtu nesmí 
prodloužit. Komise může návrh 
rozhodnutí schválit pouze částečně nebo 
v pozměněném znění, jestliže to vyžaduje 
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zájem Unie.
Jestliže Komise návrh rozhodnutí 
neschválí nebo jej schválí jen částečně či 
v pozměněném znění, neprodleně 
informuje orgán pro pojišťovnictví 
prostřednictvím formálního stanoviska.
Orgán pro pojišťovnictví do jednoho 
týdne od obdržení tohoto formálního 
stanoviska přezkoumá a upraví své 
rozhodnutí podle formálního stanoviska 
Komise a neprodleně jej předá Komisi.
Do jednoho týdne od obdržení 
pozměněného rozhodnutí orgánu pro 
pojišťovnictví Komise rozhodne o jeho 
schválení či zamítnutí.
Pokud Komise pozměněné rozhodnutí 
zamítne, považuje se toto rozhodnutí za 
nepřijaté.

Rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví musí 
být v souladu s rozhodnutím přijatým 
Komisí podle odstavce 4.

Rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví musí 
být v souladu s rozhodnutím přijatým 
Komisí podle odstavce 4.

7. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 
mají přednost před veškerými předchozími 
rozhodnutími přijatými vnitrostátními 
orgány dohledu v téže záležitosti.
Jakékoliv opatření vnitrostátních orgánů 
dohledu související se skutečnostmi, které 
jsou předmětem rozhodnutí podle odstavce 
4 nebo 6, musí těmto rozhodnutím 
odpovídat.

Jakékoliv opatření vnitrostátních orgánů 
dohledu související se skutečnostmi, které 
jsou předmětem rozhodnutí podle odstavce 
4 nebo 6, musí těmto rozhodnutím 
odpovídat.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 mají 
přednost před veškerými předchozími 
rozhodnutími přijatými vnitrostátními 
orgány dohledu v téže záležitosti.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Urovnávání sporů mezi vnitrostátními
orgány dohledu

Urovnávání sporů mezi příslušnými 
orgány v přeshraničních situacích

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 226 Smlouvy, 
jestliže vnitrostátní orgán dohledu 
nevyhoví rozhodnutí orgánu pro 
pojišťovnictví, a tedy nezajistí, aby 
finanční instituce plnila požadavky, které 
pro ni přímo vyplývají z právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2, může orgán pro 
pojišťovnictví přijmout individuální 
rozhodnutí určené finanční instituci, v 
němž bude vyžadovat přijetí nezbytných 
opatření ke splnění jejích povinností podle 
práva Společenství, včetně případného 
ukončení konkrétního jednání.

4. Aniž by byly dotčeny pravomoci 
Komise podle článku 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, jestliže 
příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí 
orgánu pro pojišťovnictví, a tedy nezajistí, 
aby účastník finančního trhu plnil 
požadavky, které se na něj přímo vztahují 
podle právních předpisů uvedených v čl. 1 
odst. 2, může orgán pro pojišťovnictví 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 9 
odst. 6 přijmout individuální rozhodnutí 
určené účastníku finančního trhu, v němž 
bude vyžadovat přijetí nezbytných opatření 
ke splnění jeho povinností podle práva 
Unie, včetně případného ukončení 
konkrétního jednání.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byly dotčeny pravomoci orgánů 
Společenství, může orgán pro 
pojišťovnictví navazovat kontakty s orgány 
dohledu ze třetích zemí. Může uzavírat

Aniž by byly dotčeny pravomoci orgánů 
EU, může orgán pro pojišťovnictví 
navazovat kontakty s orgány dohledu, 
mezinárodními organizacemi a se 
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administrativní dohody s mezinárodními 
organizacemi a se správními orgány třetích 
zemí.

správními orgány třetích zemí. Takové 
dohody nevytvářejí právní závazky, pokud 
jde o Unii a její členské státy.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán pro pojišťovnictví napomáhá při 
přípravě rozhodnutí o rovnocennosti 
týkajících se režimů dohledu ve třetích 
zemích v souladu s právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní orgány dohledu a jiné 
orgány veřejné správy členských států 
poskytnou orgánu pro pojišťovnictví na 
jeho žádost veškeré informace nezbytné 
pro plnění jeho povinností stanovených 
tímto nařízením.

1. Příslušné orgány členských států 
poskytnou orgánu pro pojišťovnictví na 
jeho žádost veškeré informace nezbytné 
pro plnění jeho povinností stanovených 
tímto nařízením, a to v naprostém souladu 
s platnými ustanoveními o důvěrnosti 
a ochraně údajů stanovenými 
v příslušných právních předpisech Unie.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán pro pojišťovnictví může také 
požádat o předkládání informací 
v pravidelném intervalu.

Orgán pro pojišťovnictví může také 
požádat o předkládání informací 
v pravidelném intervalu. Všechny tyto 
žádosti se pokud možno předkládají za 
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použití společných formátů výkaznictví.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článků 10 
nebo 11 nijak neovlivnilo fiskální 
povinnosti členských států.

1. Orgán pro pojišťovnictví zajistí, aby 
žádné rozhodnutí přijaté podle článku 10 
nebo 11 nemělo přímý vliv na fiskální 
povinnosti členských států.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může orgánu 
pro pojišťovnictví a Komisi do jednoho 
měsíce ode dne, kdy je rozhodnutí orgánu 
pro pojišťovnictví sděleno vnitrostátnímu 
orgánu dohledu, oznámit, že vnitrostátní 
orgán dohledu nebude rozhodnutí 
uplatňovat.

2. Jestliže se členský stát domnívá, že 
rozhodnutí přijaté podle článku 11 má vliv 
na jeho fiskální povinnosti, může o tom 
informovat orgán pro pojišťovnictví,
Komisi a Radu do tří pracovních dnů ode 
dne, kdy je rozhodnutí orgánu pro 
pojišťovnictví sděleno příslušnému 
orgánu.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do jednoho týdne od oznámení členského 
státu orgán pro pojišťovnictví informuje 
členský stát, zda své rozhodnutí potvrzuje, 
nebo jej pozměňuje, či ruší.
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odvolací senát tvoří šest členů a šest 
náhradníků, kterými jsou fyzické osoby 
s příslušnými znalostmi a zkušenostmi, 
avšak nikoli současní zaměstnanci 
vnitrostátních orgánů dohledu nebo jiných 
vnitrostátních orgánů nebo orgánů 
Společenství, jež se podílejí na činnosti 
orgánu pro pojišťovnictví.

Odvolací senát tvoří šest členů a šest 
náhradníků, kterými jsou velmi vážené
fyzické osoby s prokázanými příslušnými 
znalostmi a odbornými zkušenostmi na 
dostatečně vysoké úrovni, včetně 
zkušeností v oblasti dohledu, 
bankovnictví, pojišťovnictví, na trzích 
cenných papírů nebo v rámci jiných 
finančních služeb, avšak nikoli současní 
zaměstnanci příslušných orgánů nebo 
jiných vnitrostátních orgánů nebo orgánů 
EU, jež se podílejí na činnosti orgánu pro 
pojišťovnictví.
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