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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Východiská

Na základe odporúčaní De Larosièrovej správy predložila Komisia návrhy novej štruktúry 
európskeho finančného dohľadu. Cieľom týchto legislatívnych návrhov, ktoré Komisia 
zverejnila 23. septembra 2009, je vytvoriť:

- Európsky systém orgánov finančného dohľadu (ESFS) na vykonávanie dohľadu nad 
jednotlivými finančnými inštitúciami („mikroprudenciálny dohľad“) pozostávajúci zo siete 
vnútroštátnych orgánov dohľadu, ktoré by spolupracovali s novými európskymi orgánmi 
dohľadu1, čím by došlo k spojeniu spoločného európskeho rámca pre finančný dohľad s 
odbornými poznatkami miestnych orgánov dohľadu a orgánov dohľadu na 
mikroprudenciálnej úrovni;

- Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) na monitorovanie a posudzovanie rizík pre 
stabilitu finančného systému ako celku („makroprudenciálny dohľad“). 

Európske orgány dohľadu budú orgánmi Spoločenstva s právnou subjektivitou a ich cieľom 
bude prispievať k (i) zvyšovaniu úrovne regulácie a dohľadu na vnútornom trhu, ii) 
zabezpečeniu integrity a riadneho chodu/fungovania finančných trhov a iii) zaisteniu stability 
finančného systému pri posilnení koordinácie dohľadu na európskej a medzinárodnej úrovni. 

II. Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa vo všeobecnosti podporuje návrh nariadenia Komisie, ktorým sa ustanovuje 
nová štruktúra finančného dohľadu, a jeho cieľ zabezpečiť účinnejší dohľad, a tým aj lepšiu 
identifikáciu rizík finančného systému. Finančná kríza odhalila potrebu reformy v tejto 
oblasti, ktorej cieľom má byť zvýšenie konkurencie na základe podpory vytvorenia rovnakých 
podmienok pre všetkých a zabezpečenie jednotných podmienok a regulácie. 

1. Článok 7 – Technické normy

V článku 7 návrhu, ktorý bol predložený ešte pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy, sú vymenované tie oblasti smerníc podľa článku 1 ods. 2, v ktorých môže orgán pre 
poisťovníctvo vypracovať návrhy technických noriem, ktoré potom podľa návrhu Komisia 
schvaľuje a prijíma prostredníctvom nariadení alebo rozhodnutí. Nový systém delegovaných a 
vykonávacích aktov zavedený Lisabonskou zmluvou sa odlišuje od bývalého postupu 
komitológie, ktorý už nemá oporu v zmluvách. Malo by sa preto jasne uviesť, že Komisia 
koná formou delegovaného aktu v zmysle článku 290 ZFEÚ a že Parlament je do postupu 
zapojený v súlade s tým istým článkom. Malo by sa tiež objasniť, že Komisia nie je viazaná 
návrhmi technických noriem predloženými orgánom pre poisťovníctvo.

                                               
1 Týmito orgánmi sú Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).
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2. Článok 9 – Jednotné uplatňovanie predpisov Spoločenstva
    Článok 10 – Opatrenia v núdzových situáciách a 
   Článok 11 – Urovnávanie sporov medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu

a) Delegovanie právomocí

Návrhom nariadenia sa na nový orgán pre poisťovníctvo prenášajú osobitné právomoci. V 
zmysle judikatúry ESD majú inštitúcie Európskej únie určitú obmedzenú možnosť delegovať 
právomoci na nezávislé výkonné alebo regulačné orgány, pokiaľ sa takéto delegovanie týka 
len jasne definovaných výkonných kompetencií, a najmä pokiaľ sa delegovanému orgánu v 
žiadnom prípade neudelí právomoc prijímať politické rozhodnutia. Navyše, keďže Únia môže 
vykonávať len tie právomoci, ktoré jej boli zverené podľa zmluvy v súlade s postupmi 
stanovenými v zmluve, inštitúcie nemôžu delegovať viac právomocí než právomoci zverené 
na základe zmluvy (pozri ESD, vec Meroni 9/56 a 10/57 (1958) Zb. rozh. 133 a 157).

b) Priame opatrenia orgánu pre poisťovníctvo

Na základe článku 9 ods. 6, článku 10 ods. 3 a článku 11 ods. 4 navrhovaného nariadenia sa 
„bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES“ (nový 
článok 258 ZFEÚ) a „v prípade, že sú príslušné požiadavky právnych predpisov podľa článku 
1 ods. 2 priamo uplatniteľné na finančné inštitúcie“, delegujú právomoci na prijímanie 
jednotlivých rozhodnutí adresovaných priamo finančným inštitúciám v členských štátoch, pre 
ktoré sú záväzné. Spravodajkyňa navrhuje obmedziť možnosť orgánu pre poisťovníctvo 
adresovať záväzné rozhodnutia priamo účastníkovi trhu len na núdzové situácie podľa článku 
10. Kým v článku 10 sa zohľadňuje politická vôľa reagovať rýchlo a účinne v čase krízy, aby 
sa zabezpečilo fungovanie a integrita finančného trhu a systému, články 9 a 11 sa uplatňujú v 
bežných situáciách. 

Výbor pre právne veci prijal na základe kompromisu so širokou podporou pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy v súvislosti s právomocami orgánov pre poisťovníctvo prijímať 
individuálne rozhodnutia určené účastníkom trhu v bežných situáciách (články 9 ods. 6 a 11 
ods. 4) s návrhom postupu, ktorý sa má uplatňovať medzi orgánom pre poisťovníctvo a 
Komisiou, s cieľom lepšie zladiť právomoci orgánov pre poisťovníctvo a právomoci zverené 
Komisii podľa článku 17 ods. 1 ZEÚ a článku 258 ZFEÚ.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie l6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Zaistenie správneho a úplného 
uplatňovania právnych predpisov 
Spoločenstva je základným predpokladom 
pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie 
finančných trhov, stabilitu finančných 
systémov a neutrálne podmienky 
hospodárskej súťaže pre finančné 
inštitúcie v Spoločenstve. Mal by sa preto 
vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán 
riešil prípady nesprávneho alebo 
nedostatočného uplatňovania právnych 
predpisov Spoločenstva. Tento 
mechanizmus by sa mal vzťahovať na 
oblasti, v ktorých sa na základe právnych 
predpisov Spoločenstva vymedzujú jasné 
a nepodmienečné povinnosti.

(16) Zaistenie správneho a úplného 
uplatňovania právnych predpisov 
Spoločenstva je základným predpokladom 
pre integritu, účinnosť a riadne fungovanie 
finančných trhov, stabilitu finančných 
systémov a neutrálne podmienky 
hospodárskej súťaže pre účastníkov 
finančného trhu v Únii. Mal by sa preto 
vytvoriť mechanizmus, ktorým by orgán 
pre poisťovníctvo riešil prípady 
neuplatňovania právnych predpisov Únie. 
Tento mechanizmus by sa mal vzťahovať 
na oblasti, v ktorých sa na základe 
právnych predpisov Únie vymedzujú jasné 
a nepodmienečné povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Aby mohol orgán pre poisťovníctvo 
účinne vykonávať svoje úlohy, mal by mať 
právo požadovať všetky potrebné 
informácie. S cieľom zabrániť duplicite 
povinností podávať správy pre finančné
inštitúcie, tieto informácie by mali 
zvyčajne poskytovať vnútroštátne orgány 
dohľadu, ktoré sú najbližšie k finančným 
trhom a inštitúciám. Orgán pre 

(30) Aby mohol orgán pre poisťovníctvo 
účinne vykonávať svoje úlohy, mal by mať 
právo požadovať všetky potrebné 
informácie. S cieľom zabrániť duplicite 
povinností účastníkov finančného trhu
podávať správy, tieto informácie by mali 
zvyčajne poskytovať vnútroštátne orgány 
dohľadu, ktoré sú najbližšie k finančným 
trhom a k ich účastníkom, pod 
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poisťovníctvo by však mal mať právomoc 
požadovať informácie priamo od 
finančných inštitúcií a ostatných strán, ak 
vnútroštátny orgán dohľadu neposkytol 
alebo nemôže poskytnúť takéto informácie 
včas. Orgány členských štátov by mali byť 
povinné pomáhať orgánu pre poisťovníctvo 
pri presadzovaní takýchto priamych 
žiadostí.

podmienkou, že dôverné informácie sa 
neposkytujú orgánom a úradom, ktoré na 
to nie sú oprávnené. Orgán pre 
poisťovníctvo a trhy by však mal mať 
právomoc požadovať informácie priamo od 
účastníkov finančného trhu a ostatných 
strán, ak príslušný vnútroštátny orgán 
neposkytol alebo nemôže poskytnúť takéto 
informácie včas. Orgány členských štátov 
by mali byť povinné pomáhať orgánu pre 
poisťovníctvo pri presadzovaní takýchto 
priamych žiadostí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Úzka spolupráca medzi orgánom pre 
poisťovníctvo a Európskym výborom pre 
systémové riziká je nevyhnutná na 
zabezpečenie úplnej účinnosti fungovania 
Európskeho výboru pre systémové riziká a 
dodržiavania jej varovaní a odporúčaní. 
Orgán by sa mal deliť o všetky príslušné 
informácie s Európskym výborom pre 
systémové riziká. Údaje týkajúce sa 
jednotlivých podnikov by sa mali 
poskytovať iba na základe odôvodnenej 
žiadosti. Po prijatí varovaní alebo 
odporúčaní adresovaných Európskym 
výborom pre systémové riziká orgánu pre 
poisťovníctvo alebo vnútroštátnemu 
orgánu dohľadu by mal orgán pre 
poisťovníctvo zabezpečiť ich dodržiavanie.

(31) Úzka spolupráca medzi orgánom pre 
poisťovníctvo a Európskym výborom pre 
systémové riziká je nevyhnutná na 
zabezpečenie úplnej účinnosti fungovania 
Európskeho výboru pre systémové riziká a 
dodržiavania jej varovaní a odporúčaní. 
Orgán pre poisťovníctvo by sa mal deliť 
o všetky príslušné informácie s Európskym 
výborom pre systémové riziká. Údaje 
týkajúce sa jednotlivých podnikov by sa 
mali poskytovať iba na základe 
odôvodnenej žiadosti a mali by sa 
systematicky ochraňovať v súlade s 
právnymi predpismi Únie. Po prijatí 
varovaní alebo odporúčaní adresovaných 
Európskym výborom pre systémové riziká 
orgánu pre poisťovníctvo alebo 
vnútroštátnemu orgánu dohľadu by mal 
orgán pre poisťovníctvo prijať okamžité 
opatrenia a zabezpečiť ich dodržiavanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Členské štáty majú hlavnú 
zodpovednosť za zachovanie finančnej 
stability pri krízovom riadení, najmä 
pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie 
v jednotlivých oslabených finančných 
inštitúciách. Opatrenia orgánu pre 
poisťovníctvo v núdzi alebo prípady 
urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu 
finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať 
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, 
ktorým by členské štáty mohli nástojiť na 
tejto ochrane a prípadne predložiť 
záležitosť na rozhodnutie Rade. Je vhodné 
zveriť úlohu v tejto záležitosti Rade 
vzhľadom na osobitné zodpovednosti 
členských štátov v tomto smere.

(33) Členské štáty majú hlavnú 
zodpovednosť za zachovanie finančnej 
stability v krízových situáciách, najmä 
pokiaľ ide o stabilizáciu a riešenie situácie 
v jednotlivých oslabených finančných 
inštitúciách. Opatrenia orgánu pre 
poisťovníctvo v núdzi alebo prípady 
urovnania, ktoré majú vplyv na stabilitu 
finančnej inštitúcie, by nemali zasahovať 
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov. Mal by sa vytvoriť mechanizmus, 
ktorým by členské štáty mohli žiadať, aby 
sa opätovne preskúmalo rozhodnutie 
orgánu pre poisťovníctvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) prijímať individuálne rozhodnutia 
určené finančným inštitúciám v osobitných 
prípadoch uvedených v článku 9 ods. 6, 
článku 10 ods. 3 a článku 11 ods. 4;

e) prijímať individuálne rozhodnutia 
určené finančným inštitúciám v osobitných 
prípadoch uvedených v článku 9 ods. 6, 
článku 10 ods. 3 a článku 11 ods. 4, keď sa 
priamo uplatňujú právne predpisy Únie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 7 – Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Technické normy Technické normy – delegované akty

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Normy prijíma Komisia prostredníctvom 
nariadení alebo rozhodnutí a uverejňujú sa 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

2. Normy prijíma Komisia prostredníctvom 
nariadení alebo rozhodnutí ako delegované 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre poisťovníctvo vydáva 
usmernenia a odporúčania určené 
vnútroštátnym orgánom dohľadu alebo 
finančnými inštitúciám s cieľom vytvoriť 
jednotné, účinné a efektívne postupy 
dohľadu v rámci ESFS a zabezpečiť 
spoločné, jednotné a konzistentné 
uplatňovanie právnych predpisov 
Spoločenstva.

Orgán pre poisťovníctvo vydáva 
usmernenia a odporúčania určené 
vnútroštátnym orgánom dohľadu alebo 
finančnými inštitúciám s cieľom vytvoriť 
jednotné, účinné a efektívne postupy 
dohľadu v rámci ESFS a zabezpečiť 
spoločné, jednotné a konzistentné 
uplatňovanie právnych predpisov 
Spoločenstva. Orgán pre poisťovníctvo 
uskutoční otvorené verejné konzultácie 
k týmto usmerneniam a odporúčaniam 
a vykoná analýzu prípadných súvisiacich 
nákladov a prínosov. Usmernenia sa 
uverejnia na internetovej stránke orgánu 
pre poisťovníctvo.

Vnútroštátne orgány dohľadu vynaložia 
všetko úsilie na dodržanie týchto 
usmernení a odporúčaní.

Príslušné orgány vynaložia všetko úsilie 
na dodržanie týchto usmernení 
a odporúčaní.

Ak vnútroštátny orgán dohľadu
neuplatňuje tieto usmernenia alebo 
odporúčania, informuje orgán pre 
poisťovníctvo o svojich dôvodoch.

Ak príslušný orgán neuplatňuje tieto 
usmernenia alebo odporúčania, informuje 
orgán pre poisťovníctvo o svojich 
dôvodoch. Orgán pre poisťovníctvo 
zverejní tieto dôvody, pričom tento svoj 
zámer riadne oznámi príslušnému 
orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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Návrh nariadenia
Článok 9 – Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konzistentné uplatňovanie pravidiel 
Spoločenstva

Neuplatňovanie právnych predpisov Únie

1. Ak vnútroštátny orgán dohľadu
neuplatňuje správne právne predpisy 
uvedené v článku 1 ods. 2, najmä ak 
nezabezpečí, aby finančná inštitúcia
spĺňala požiadavky ustanovené v týchto 
právnych predpisoch, orgán pre 
poisťovníctvo má právomoci uvedené 
v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

1. Ak príslušný orgán neuplatňuje právne 
predpisy uvedené v článku 1 ods. 2, najmä 
ak nezabezpečí, aby účastník finančného 
trhu spĺňal požiadavky stanovené v týchto 
právnych predpisoch, orgán pre 
poisťovníctvo má právomoci uvedené 
v odsekoch 2, 3 a 6 tohto článku.

2. Orgán môže na žiadosť jedného alebo 
viacerých vnútroštátnych orgánov 
dohľadu, Komisie alebo z vlastnej 
iniciatívy a po informovaní dotknutého 
vnútroštátneho orgánu dohľadu prešetriť 
údajné nesprávne uplatňovanie právnych 
predpisov Spoločenstva.

2. Orgán pre poisťovníctvo môže na 
žiadosť jedného alebo viacerých 
príslušných orgánov dohľadu, Európskeho 
parlamentu, Rady alebo Komisie alebo 
z vlastnej iniciatívy a po informovaní 
príslušného orgánu dohľadu prešetriť 
údajné neuplatňovanie právnych predpisov 
Únie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
ustanovené v článku 20, vnútroštátny
orgán dohľadu bezodkladne poskytne 
orgánu pre poisťovníctvo všetky 
informácie, ktoré orgán pre poisťovníctvo 
považuje za potrebné pre svoje 
prešetrovanie.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
stanovené v článku 20, príslušný orgán 
bezodkladne poskytne orgánu pre 
poisťovníctvo všetky informácie, ktoré 
orgán pre poisťovníctvo považuje za 
potrebné pre svoje prešetrovanie.

3. Orgán pre poisťovníctvo môže najneskôr 
do dvoch mesiacov od začatia 
prešetrovania adresovať dotknutému 
vnútroštátnemu orgánu dohľadu
odporúčanie, v ktorom uvedie opatrenia 
potrebné na dodržanie právnych predpisov 
Spoločenstva.

3. Orgán pre poisťovníctvo môže najneskôr 
do dvoch mesiacov od začatia 
preskúmavania adresovať príslušnému
orgánu odporúčanie, v ktorom uvedie
opatrenia potrebné na dodržanie právnych 
predpisov Únie.

Vnútroštátny orgán dohľadu do desiatich 
pracovných dní od prijatia odporúčania 
informuje orgán pre poisťovníctvo 
o krokoch, ktoré prijal alebo plánuje prijať 
na zaistenie dodržiavania právnych 
predpisov Spoločenstva.

Príslušný orgán do desiatich pracovných 
dní od prijatia odporúčania informuje 
orgán pre cenné papiere a trhy o krokoch, 
ktoré prijal alebo plánuje prijať na zaistenie 
dodržiavania právnych predpisov Únie.

4. Ak vnútroštátny orgán dohľadu
nedodržal právne predpisy Spoločenstva

4. Ak príslušný orgán nedodržal právne 
predpisy Únie v lehote jedného mesiaca od 
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v lehote jedného mesiaca od prijatia 
odporúčania orgánu pre poisťovníctvo, 
Komisia môže na základe informácií 
orgánu pre poisťovníctvo alebo z vlastnej 
iniciatívy prijať rozhodnutie, ktorým 
vnútroštátny orgán dohľadu požiada, aby 
prijal potrebné opatrenia na dodržiavanie 
právnych predpisov Spoločenstva.

prijatia odporúčania orgánu pre 
poisťovníctvo, Komisia môže na základe 
informácií orgánu pre poisťovníctvo alebo 
z vlastnej iniciatívy prijať rozhodnutie, 
ktorým príslušný orgán požiada, aby prijal 
potrebné opatrenia na dodržiavanie 
právnych predpisov Únie.

Komisia prijme takéto rozhodnutie 
najneskôr do troch mesiacov od prijatia 
odporúčania. Komisia môže túto lehotu 
predĺžiť o jeden mesiac.

Komisia prijme takéto rozhodnutie 
najneskôr do troch mesiacov od prijatia 
odporúčania. Komisia môže túto lehotu 
predĺžiť o jeden mesiac.

Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo 
adresátov rozhodnutia na vypočutie.

Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo 
adresátov rozhodnutia na vypočutie.

Orgán pre poisťovníctvo a vnútroštátne
orgány dohľadu poskytnú Komisii všetky 
potrebné informácie.

Orgán pre poisťovníctvo a príslušné
orgány poskytnú Komisii všetky potrebné 
informácie.

5. Vnútroštátny orgán dohľadu do 
desiatich pracovných dní od prijatia 
rozhodnutia uvedeného v odseku 4 
informuje Komisiu a orgán pre 
poisťovníctvo o krokoch, ktoré prijal alebo 
plánuje prijať na vykonávanie rozhodnutia 
Komisie.

5. Príslušný orgán do desiatich pracovných 
dní od prijatia rozhodnutia uvedeného 
v odseku 4 informuje Komisiu a orgán pre 
poisťovníctvo o krokoch, ktoré prijal alebo 
plánuje prijať na vykonávanie rozhodnutia 
Komisie.

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, 
ak vnútroštátny orgán dohľadu nedodrží 
rozhodnutie uvedené v odseku 4 tohto 
článku v lehote v ňom uvedenej a ak je to 
potrebné na včasnú nápravu 
nedodržiavania predpisov zo strany 
vnútroštátneho orgánu dohľadu s cieľom 
zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne 
podmienky hospodárskej súťaže na trhu 
alebo zaistiť riadne fungovanie a integritu 
finančného systému, orgán pre 
poisťovníctvo môže v prípade, že sú 
príslušné požiadavky právnych predpisov 
uvedených v článku 1 ods. 2 priamo 
uplatniteľné na finančné inštitúcie, prijať 
individuálne rozhodnutie určené finančnej 
inštitúcii, v ktorom sa požadujú potrebné 
opatrenia na dodržanie jeho povinností 
vyplývajúcich z právnych predpisov 
vrátane zastavenia všetkých činností.

6. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie podľa článku 258 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ak príslušný
orgán nedodrží rozhodnutie uvedené 
v odseku 4 tohto článku v lehote v ňom 
uvedenej a ak je to potrebné na včasnú 
nápravu nedodržiavania predpisov zo 
strany príslušného orgánu s cieľom 
zachovať alebo opätovne nastoliť neutrálne 
podmienky hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu alebo zaistiť riadne 
fungovanie a integritu finančného systému 
pri cezhraničných činnostiach, orgán pre 
poisťovníctvo môže v prípade, že sú 
príslušné požiadavky právnych predpisov 
uvedených v článku 1 ods. 2 priamo 
uplatniteľné na účastníkov finančného 
trhu, prijať individuálne rozhodnutie 
určené účastníkovi finančného trhu, 
v ktorom sa požadujú potrebné opatrenia 
na dodržanie jeho povinností 
vyplývajúcich z právnych predpisov Únie
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vrátane zastavenia všetkých činností. Pred 
prijatím individuálneho rozhodnutia 
orgán pre poisťovníctvo o ňom informuje 
Komisiu.
Komisia zaistí, aby sa dodržalo právo 
adresátov rozhodnutia na vypočutie.
Orgán pre poisťovníctvo a príslušné 
orgány poskytnú Komisii všetky potrebné 
informácie.
Komisia do dvoch týždňov od prijatia 
návrhu rozhodnutia orgánu pre 
poisťovníctvo rozhodne, či návrh 
rozhodnutia schváli. Komisia nemôže túto 
lehotu predĺžiť. Komisia môže schváliť 
návrh rozhodnutia iba čiastočne alebo so 
zmenami a doplneniami, ak si to vyžadujú 
záujmy Únie.
Ak Komisia návrh rozhodnutia neschváli 
alebo ho schváli čiastočne alebo so 
zmenami a doplneniami, bezodkladne 
informuje orgán pre poisťovníctvo 
prostredníctvom oficiálneho stanoviska.
Orgán pre poisťovníctvo do jedného 
týždňa potom, ako dostane oficiálne 
stanovisko, preskúma svoje rozhodnutie,  
prispôsobí ho oficiálnemu stanovisku 
Komisie a bezodkladne ho postúpi 
Komisii.
Komisia do jedného týždňa od prijatia 
zmeneného a doplneného rozhodnutia 
orgánu pre poisťovníctvo rozhodne, či ho 
schváli alebo zamietne.
Ak Komisia zmenené a doplnené 
rozhodnutie zamietne, rozhodnutie sa 
považuje za neprijaté.

Rozhodnutie orgánu pre poisťovníctvo 
musí byť v súlade s rozhodnutím, ktoré 
prijala Komisia podľa odseku 4.

Rozhodnutie orgánu pre poisťovníctvo 
musí byť v súlade s rozhodnutím, ktoré 
prijala Komisia podľa odseku 4.

7. Rozhodnutia prijaté na základe odseku 
6 majú prednosť pred všetkými 
predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré 
vnútroštátne orgány dohľadu prijali 
v rovnakej veci.
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Všetky opatrenia vnútroštátnych orgánov 
dohľadu súvisiace so skutočnosťami, ktoré 
sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 
4 alebo 6, sú v súlade s týmito 
rozhodnutiami.

Všetky opatrenia vnútroštátnych orgánov 
dohľadu súvisiace so skutočnosťami, ktoré 
sú predmetom rozhodnutia podľa odsekov 
4 alebo 6, sú v súlade s týmito 
rozhodnutiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rozhodnutia prijaté na základe odseku 6 
majú prednosť pred všetkými 
predchádzajúcimi rozhodnutiami, ktoré 
vnútroštátne orgány dohľadu prijali 
v rovnakej veci.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 11 – Title

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Urovnávanie sporov medzi vnútroštátnymi 
orgánmi dohľadu

Urovnávanie sporov medzi príslušnými 
orgánmi v cezhraničných situáciách

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie podľa článku 226 Zmluvy o ES, 
ak vnútroštátny orgán dohľadu nedodrží 
rozhodnutie orgánu pre poisťovníctvo 
a tým nezaistí, aby finančná inštitúcia 
spĺňala požiadavky na ňu priamo 
uplatniteľné v zmysle právnych predpisov 
uvedených v článku 1 ods. 2, orgán pre 
poisťovníctvo môže prijať individuálne 

4. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie podľa článku 258 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ak príslušný
orgán nedodrží rozhodnutie orgánu pre 
poisťovníctvo a tým nezaistí, aby účastník 
finančného trhu spĺňal požiadavky naňho
priamo uplatniteľné v zmysle právnych 
predpisov uvedených v článku 1 ods. 2, 
orgán pre poisťovníctvo môže prijať 
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rozhodnutie určené finančnej inštitúcii, 
v ktorom ju požiada o potrebné opatrenia 
na dodržiavanie jej povinností 
vyplývajúcich z právnych predpisov 
Spoločenstva vrátane zastavenia všetkých 
činností.

individuálne rozhodnutie v súlade 
s postupom stanoveným v článku 9 ods. 6
určené účastníkovi finančného trhu, 
v ktorom ho požiada o potrebné opatrenia 
na dodržiavanie jeho povinností 
vyplývajúcich z právnych predpisov Únie
vrátane zastavenia všetkých činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
inštitúcií Spoločenstva, orgán pre 
poisťovníctvo môže nadviazať kontakty 
s orgánmi dohľadu z tretích krajín. Môže 
uzavrieť administratívne dohody s 
medzinárodnými organizáciami a 
správami z tretích krajín.

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
inštitúcií Európskej únie, orgán pre 
poisťovníctvo môže nadviazať kontakty 
s orgánmi dohľadu, medzinárodnými 
organizáciami a správnymi orgánmi
z tretích krajín. Pre Úniu a jej členské 
štáty z toho nevyplývajú žiadne právne 
záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pomáha pri príprave rozhodnutí 
o rovnocennosti týkajúcich sa systémov 
dohľadu v tretích krajinách v súlade 
s právnymi predpismi uvedenými v článku 
1 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vnútroštátne orgány dohľadu a ostatné 1. Príslušné orgány členských štátov na 
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verejné orgány členských štátov na 
požiadanie orgánu pre poisťovníctvo 
poskytujú všetky informácie potrebné na 
vykonávanie povinností, ktoré mu boli 
pridelené na základe tohto nariadenia.

požiadanie orgánu pre poisťovníctvo 
poskytujú všetky informácie potrebné na 
vykonávanie povinností, ktoré mu boli 
pridelené na základe tohto nariadenia, 
pričom postupujú v plnom súlade s 
opatreniami v oblasti dôvernosti a 
ochrany údajov stanovenými v právnych 
predpisoch Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Orgán pre poisťovníctvo môže požadovať 
poskytovanie informácií aj v opakujúcich 
sa intervaloch.

Orgán pre poisťovníctvo môže požadovať 
poskytovanie informácií aj v opakujúcich 
sa intervaloch. Každá takáto žiadosť sa 
podľa možnosti predkladá na bežnom 
formulári na podávanie správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgán pre poisťovníctvo zaistí, aby 
žiadne rozhodnutie prijaté na základe 
článku 10 alebo 11 nezasahovalo do 
fiškálnych zodpovedností členských štátov.

1. Orgán pre poisťovníctvo zaistí, aby 
žiadne rozhodnutie prijaté na základe 
článku 10 alebo 11 priamo nezasahovalo 
do fiškálnych zodpovedností členských 
štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa členský štát domnieva, že 
rozhodnutie prijaté na základe článku 11 
zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, 

2. Ak sa členský štát domnieva, že 
rozhodnutie prijaté na základe článku 11 
zasahuje do jeho fiškálnych zodpovedností, 
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môže oznámiť orgánu pre poisťovníctvo 
a Komisii do jedného mesiaca po 
oznámení rozhodnutia orgánu pre 
poisťovníctvo vnútroštátnemu orgánu
dohľadu, že vnútroštátny orgán dohľadu 
rozhodnutie nevykoná.

môže to oznámiť orgánu pre poisťovníctvo, 
Rade a Komisii do troch pracovných dní
po oznámení rozhodnutia orgánu pre 
poisťovníctvo príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak orgán pre poisťovníctvo svoje 
rozhodnutie nezmení, Rada konajúca na 
základe kvalifikovanej väčšiny vymedzenej 
v článku 205 Zmluvy o ES do dvoch 
mesiacov rozhodne, či sa rozhodnutie 
orgánu pre bankovníctvo ponechá alebo 
zruší.

Ak orgán pre poisťovníctvo svoje 
rozhodnutie nezmení, Rada konajúca na 
základe kvalifikovanej väčšiny vymedzenej 
v článku 238 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie do jedného mesiaca 
rozhodne, či sa rozhodnutie orgánu pre 
poisťovníctvo ponechá alebo zruší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov 
a šiestich náhradníkov, ktorými sú osoby 
s náležitými vedomosťami a skúsenosťami 

Odvolacia rada sa skladá zo šiestich členov 
a šiestich náhradníkov, ktorými sú osoby 
s vysokým renomé, preukázanými
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s výnimkou súčasných zamestnancov 
vnútroštátnych orgánov dohľadu alebo 
iných vnútroštátnych inštitúcií alebo 
inštitúcií Spoločenstva zapojených do 
činností orgánu pre poisťovníctvo.

náležitými vedomosťami a odbornými
skúsenosťami vrátane skúseností z oblasti 
dohľadu na dostatočne vysokej úrovni v 
oblasti bankovníctva, poisťovníctva, trhov 
s cennými papiermi alebo iných 
finančných služieb, s výnimkou súčasných 
zamestnancov príslušných orgánov alebo 
iných vnútroštátnych inštitúcií alebo 
inštitúcií EÚ zapojených do činností 
orgánu pre poisťovníctvo.
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