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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh smernice umožní zaviesť na úrovni Únie jednotné pravidlá pre ozdravenie a riešenie 
krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností. Cieľom mechanizmu 
navrhovaného na tento účel je chrániť bankový a finančný systém Únie a obmedziť náklady 
daňovníkov na minimum. Návrh Komisie je primeraný, keďže sa zameriava na vytvorenie 
súboru nástrojov určených na riešenie krízových situácií bánk, prostredníctvom ktorých by sa 
mohlo bojovať proti systémovej kríze v bankovom sektore pri zohľadnení potreby zachovať 
v záujme trhu a spoločnosti kľúčové bankové služby a zároveň obmedziť prípady, keď sa 
upadajúcim inštitúciám poskytuje štátna pomoc. Cieľom navrhovaných pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov je opraviť rôzne nepresnosti uvedené v návrhu smernice, ktorý 
predložila Komisia. 

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
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Finančné trhy Únie sú vysoko 
integrované a vzájomne prepojené 
s mnohými úverovými inštitúciami, ktoré 
rozsiahlu časť svojej činnosti vykonávajú
mimo vnútroštátnych hraníc. Úpadok 
cezhraničnej úverovej inštitúcie 
pravdepodobne ovplyvní stabilitu 
finančných trhov v rôznych členských 
štátoch, v ktorých táto inštitúcia pôsobí. 
Neschopnosť členských štátov prevziať 
kontrolu nad upadajúcou úverovou 
inštitúciou a vyriešiť jej krízovú situáciu 
tak, aby sa účinne zabránilo širším 
systémovým škodám, môže narušiť 
vzájomnú dôveru členských štátov 
a dôveryhodnosť vnútorného trhu
v oblasti finančných služieb. Stabilita 
finančných trhov je preto základnou 
podmienkou zriadenia a fungovania 
vnútorného trhu.

(2) Finančné trhy Únie sú vysoko 
integrované a vzájomne prepojené 
s mnohými úverovými inštitúciami, ktoré 
vykonávajú rozsiahlu časť svojej činnosti 
mimo vnútroštátnych hraníc. Úpadok 
cezhraničnej úverovej inštitúcie môže 
ovplyvniť stabilitu finančných trhov 
v rôznych členských štátoch, v ktorých táto 
inštitúcia pôsobí. Neschopnosť členských 
štátov prevziať kontrolu nad upadajúcou 
úverovou inštitúciou a vyriešiť jej krízovú 
situáciu tak, aby sa účinne zabránilo širším 
systémovým škodám, môže narušiť 
vzájomnú dôveru členských štátov 
a dôveru daňovníkov vo vnútorný trh
v oblasti finančných služieb. Stabilita 
finančných trhov je preto základnou 
podmienkou zriadenia a fungovania 
vnútorného trhu.

Or. bg
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Odôvodnenie

Cieľom tohto politického rámca je poskytnúť príslušným orgánom spoločné a účinné nástroje 
a právomoci na preventívne riešenie bankových kríz, zachovanie finančnej stability 
a minimalizáciu vystavenia daňovníkov stratám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Pred prijatím rozhodnutia o zachovaní 
nepretržitého pokračovania v činnosti 
inštitúcie nachádzajúcej sa v platobnej 
neschopnosti by sa mala vždy zvážiť jej 
likvidácia na základe bežného 
konkurzného konania. Nepretržité 
pokračovanie v činnosti inštitúcie 
nachádzajúcej sa v platobnej neschopnosti 
by sa malo podľa možnosti zachovať len 
použitím súkromných finančných 
prostriedkov. To sa dá dosiahnuť buď 
predajom kupujúcemu zo súkromného 
sektora alebo fúziou s takýmto subjektom 
alebo prostredníctvom odpísania pasív 
inštitúcie alebo konverziou jej dlhu 
na vlastné imanie s cieľom realizovať 
rekapitalizáciu.

(28) Pred prijatím rozhodnutia o udržaní
inštitúcie nachádzajúcej sa v platobnej 
neschopnosti v činnosti by sa mala vždy 
zvážiť jej likvidácia na základe bežného 
konkurzného konania. Udržanie inštitúcie 
nachádzajúcej sa v platobnej neschopnosti 
v činnosti by sa malo zabezpečiť len 
použitím súkromných finančných 
prostriedkov. To sa dá dosiahnuť buď 
predajom kupujúcemu zo súkromného 
sektora alebo fúziou s takýmto subjektom 
alebo prostredníctvom odpísania pasív 
inštitúcie alebo konverziou jej dlhu na 
vlastné imanie s cieľom realizovať 
rekapitalizáciu.

Or. bg

Odôvodnenie

Hlavným cieľom smernice je zachovať dôveru verejnosti v bankový systém a zároveň 
zachovať finančnú stabilitu a minimalizovať straty daňovníkov. V smernici sa okrem toho 
uvádza, že krachujúcim bankám by sa nemala poskytovať verejná pomoc. Preto nie je 
prijateľné, aby sa hoci aj v obmedzenej miere využívali verejné prostriedky s cieľom udržať 
upadajúcu inštitúciu v činnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) S cieľom chrániť právo akcionárov 
a veriteľov na to, aby nedostali menej, než 
by dostali v bežnom konkurznom konaní, 
by sa mali stanoviť jasné povinnosti 
týkajúce sa ocenenia aktív a pasív 
inštitúcie a malo by sa poskytnúť dosť času 
na riadne odhadnutie zaobchádzania, ktoré 
by sa na nich uplatňovalo, ak by sa 
inštitúcia likvidovala na základe bežného 
konkurzného konania. Malo by byť možné 
začať takéto ocenenie už vo fáze včasnej 
intervencie. Pred prijatím akéhokoľvek 
opatrenia na riešenie krízovej situácie by sa 
mala odhadnúť hodnota aktív a pasív 
inštitúcie a zaobchádzania, ktoré by sa na 
akcionárov a veriteľov uplatňovalo v rámci 
bežného konkurzného konania. Takéto 
ocenenie by spolu s rozhodnutím o riešení 
krízovej situácie malo podliehať súdnemu 
preskúmaniu. Okrem toho by sa mala 
stanoviť povinnosť vykonať po uplatnení 
nástrojov na riešenie krízovej situácie ex 
post porovnanie zaobchádzania, ktoré sa 
na akcionárov a veriteľov v skutočnosti 
vzťahovalo, a zaobchádzania, ktoré by sa 
na nich vzťahovalo v rámci bežného 
konkurzného konania. Ak sa skonštatuje, 
že akcionárom a veriteľom sa na základe 
ich nárokov vyplatilo menej, než by sa im 
vyplatilo v rámci bežného konkurzného 
konania, mali byť mať nárok na vyplatenie 
rozdielu. Na rozdiel od ocenenia pred 
prijatím opatrenia na riešenie krízovej 
situácie by malo byť možné napadnúť toto 
porovnanie oddelene od rozhodnutia 
o riešení krízovej situácie. Členské štáty by 
mali mať možnosť voľne sa rozhodnúť 
o postupe, ako akcionárom alebo veriteľom 
vyplatiť akékoľvek zistené rozdiely 
v zaobchádzaní. Prípadný uvedený rozdiel 
by sa mal vyplatiť z mechanizmov 

(32) S cieľom chrániť právo akcionárov 
a veriteľov na to, aby nedostali menej, než 
by dostali v bežnom konkurznom konaní, 
by sa mali stanoviť jasné povinnosti 
týkajúce sa ocenenia aktív a pasív 
inštitúcie a malo by sa poskytnúť dosť času 
na riadne odhadnutie výšky sumy, ktorá by 
sa im vyplatila, ak by sa inštitúcia 
likvidovala na základe bežného 
konkurzného konania. Malo by byť možné 
začať takéto ocenenie už vo fáze včasnej 
intervencie. Pred prijatím akéhokoľvek 
opatrenia na riešenie krízovej situácie by sa 
mala odhadnúť hodnota aktív a pasív 
inštitúcie a suma, ktorú by akcionári 
a veritelia dostali v rámci bežného 
konkurzného konania. Takéto ocenenie by 
spolu s rozhodnutím o riešení krízovej 
situácie malo podliehať súdnemu 
preskúmaniu. Okrem toho by malo byť 
možné vykonať po uplatnení nástrojov na 
riešenie krízovej situácie ex post 
porovnanie sumy, ktorú akcionári 
a veritelia v skutočnosti dostali, a sumy,
ktorú by dostali v rámci bežného 
konkurzného konania, v prípade, že 
akcionári a veritelia požadujú takéto 
porovnanie. Ak sa skonštatuje, že 
akcionárom a veriteľom sa na základe ich 
nárokov vyplatilo menej, než by sa im 
vyplatilo v rámci bežného konkurzného 
konania, mali byť mať nárok na vyplatenie 
rozdielu. Na rozdiel od ocenenia pred 
prijatím opatrenia na riešenie krízovej 
situácie by malo byť možné napadnúť toto 
porovnanie oddelene od rozhodnutia 
o riešení krízovej situácie. Členské štáty by 
mali mať možnosť slobodne sa rozhodnúť 
o postupe, ako akcionárom alebo veriteľom 
vyplatiť akékoľvek zistené rozdiely. 
Prípadný zistený rozdiel by sa mal vyplatiť 
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financovania zriadených podľa tejto 
smernice.

z mechanizmov financovania zriadených 
podľa tejto smernice.

Or. bg

Odôvodnenie

Keďže pred prijatím opatrení na riešenie krízovej situácie sa odhaduje výška sumy, ktorá by 
sa akcionárom a veriteľom vyplatila v rámci bežného konkurzného konania, nie je potrebné 
stanoviť povinnosť vykonať ex post porovnanie sumy, ktorú akcionári a veritelia v skutočnosti 
dostali, a sumy, ktorú by dostali v rámci bežného konkurzného konania, pokiaľ akcionári 
a veritelia nepožadujú takéto porovnanie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(а) inštitúcia porušuje kapitálové 
požiadavky na zachovanie povolenia 
spôsobom, ktorý by bol dôvodom na 
odobratie povolenia príslušným orgánom, 
lebo inštitúcia utrpela alebo 
pravdepodobne utrpí straty, ktoré 
vyčerpajú všetky jej vlastné zdroje alebo 
v podstate všetky jej vlastné zdroje, alebo 
existujú objektívne prvky, ktoré potvrdzujú 
konštatovanie, že inštitúcia v blízkej 
budúcnosti poruší tieto kapitálové 
požiadavky;

а) inštitúcia porušuje kapitálové 
požiadavky na zachovanie povolenia 
spôsobom, ktorý by bol dôvodom na 
odobratie povolenia príslušným orgánom, 
lebo utrpela alebo pravdepodobne utrpí
straty, ktoré vyčerpajú všetky jej aktíva 
zodpovedajúce celkovému upísanému 
základnému imaniu alebo jeho prevažnej 
časti, alebo existujú objektívne prvky, 
ktoré potvrdzujú konštatovanie, že 
inštitúcia v blízkej budúcnosti poruší tieto 
kapitálové požiadavky;

Or. bg

Odôvodnenie

V záujme terminologickej presnosti je vhodné nahradiť výraz „vlastné zdroje“ výrazom 
„aktíva“, keďže vlastné zdroje majú fixnú hodnotu. Ide o číselný údaj, ktorý veriteľom banky 
poskytuje informácie o aktívach banky. Vlastné zdroje sa dajú iba zvýšiť alebo znížiť, zatiaľ 
čo aktíva je možné vyčerpať. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 76 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) zamestnancov alebo bývalých 
zamestnancov orgánov uvedených 
v písmenách a) a b);

d) zamestnancov alebo bývalých 
zamestnancov orgánov uvedených 
v písmenách a), b) a c);

Or. bg

Odôvodnenie

Požiadavky na zachovanie služobného tajomstva by sa mali vzťahovať nielen na 
zamestnancov alebo bývalých zamestnancov orgánov poverených riešením krízovej situácie, 
iných príslušných orgánov a Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ale aj na príslušné 
ministerstvá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 103 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Delegovanie právomocí sa poskytuje na 
neurčité obdobie odo dňa stanoveného 
v článku 116.

2. Delegovanie právomocí sa udeľuje na 
obdobie piatich rokov odo dňa 
stanoveného v článku 116. Komisia 
predloží správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr 6 mesiacov pred 
uplynutím tohto 5-ročného obdobia.

Or. bg

Odôvodnenie

Návrh Komisie týkajúci sa udelenia právomoci prijímať delegované akty na neurčité obdobie 
je v rozpore s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Hoci je neurčité obdobie 
spôsobom, ako stanoviť trvanie delegovania, tento prístup nezohľadňuje možnosť zmeniť 
konkrétne prvky, na ktoré sa vzťahuje delegovanie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 103 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 2, 
4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 a 98 nadobúda 
účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament
alebo Rada nevzniesli žiadne námietky 
v lehote 2 mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím tohto obdobia Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Táto lehota sa na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 2, 
4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 a 98 nadobúda 
účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament 
alebo Rada nevzniesli žiadne námietky 
v lehote 3 mesiacov od oznámenia tohto 
aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
ak pred uplynutím tohto obdobia Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu, že 
nevznesú námietky. Táto lehota sa na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
predĺži o dva mesiace.

Or. bg

Odôvodnenie

Je potrebné predĺžiť lehotu na vznesenie námietok, aby Parlament a Rada mohli dôkladne 
preštudovať delegovaný akt a rozhodnúť sa, či je jeho prijatie v tejto forme vhodné a správne.


