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Pozměňovací návrh 508
Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 23 a (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 48 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23a. V článku 48 se vkládá nový 
odstavec 6a, který zní:

„6a. Aby bylo možné účinně uplatňovat 
nástroj rekapitalizace z vnitřních zdrojů 
a/nebo pravomoci k odpisu či konverzi, 
aniž by byla porušena obecná zásada 
uvedená v čl. 34 odst. 1 písm. g), členské 
státy rovněž zajistí, aby ve vnitrostátním 
právu upravujícím běžná úpadková řízení 
byly kapitálové nástroje (nástroje 
kmenového kapitálu tier 1, nástroje 
vedlejšího kapitálu tier 1 a nástroje 
kapitálu tier 2) v případě insolvence 
zařazeny do nižšího pořadí, než je pořadí 
stanovené pro ostatní podřízené 
pohledávky, jež nejsou kapitálovými 
nástroji.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0059)

Pozměňovací návrh 509
Barbara Kappel

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závazek není vyloučen podle čl. 44 
odst. 2;

a) závazek není vyloučen podle čl. 44 
odst. 2 a jde o způsobilý závazek, jak je 
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uveden v článku 45b, nebo jakoukoli 
jinou kategorii závazku, která je podstatná 
pro účely účinné absorpce ztrát a 
rekapitalizace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Brian Hayes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závazek není vyloučen podle čl. 44 
odst. 2;

a) závazek je způsobilým závazkem, 
jak je uveden v článku 45b, nebo jde o 
jakoukoli jinou kategorii závazku, která je 
podstatná pro účely účinné absorpce ztrát 
a rekapitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Brian Hayes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) závazek není vkladem podle čl. 108 
písm. a);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Esther de Lange
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Tento odstavec se nepoužije, pokud 
orgán členského státu příslušný k řešení 
krize zjistí, že závazky nebo nástroje 
uvedené v prvním pododstavci mohou 
podléhat pravomocem k odpisu a konverzi 
orgánem příslušným k řešení krize v 
členském státě podle práva třetí země 
nebo podle závazné dohody uzavřené s 
touto třetí zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že instituce nebo subjekt uvedený v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d) učiní zjištění, 
že je právně nebo jinak neproveditelné 
zahrnout smluvní podmínku uvedenou v 
prvním odstavci tohoto článku do 
smluvních podmínek určitých závazků, 
tato instituce nebo subjekt uvedený v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d) své zjištění, 
včetně určení kategorie, do které závazek 
spadá, a odůvodnění oznámily orgánu 
příslušnému k řešení krize.

Instituce nebo subjekt poskytnou orgánu 
příslušnému k řešení krize všechny 
informace, které tento orgán po přijetí 
takového oznámení může požadovat za 
účelem posouzení dopadu tohoto 
oznámení na způsobilost této instituce 
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nebo subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1 
písm. b), c) nebo d) k řešení krize.

Členské státy zajistí, aby v případě 
oznámení podle prvního pododstavce byla 
povinnost zahrnout smluvní podmínku 
uvedenou v prvním odstavci automaticky 
pozastavena od okamžiku, kdy orgán 
příslušný k řešení krize obdrží oznámení.

Pokud orgán příslušný k řešení krize není 
s takovým oznámením spokojen, požádá o 
zahrnutí smluvní podmínky uvedené v 
prvním odstavci tohoto článku, pokud se 
domnívá, že existuje proveditelnost nebo 
že je ustanovení o smluvním uznání 
nezbytné k zajištění způsobilosti této 
instituce nebo subjektu uvedeného v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d) k řešení krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Brian Hayes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Požadavek uvedený v odstavci 1 se 
nemusí použít v případech, kdy orgán 
členského státu příslušný k řešení krize 
určí, že byly splněny všechny následující 
podmínky:

vypouští se

a) závazky nebo nástroje uvedené v 
prvním pododstavci mohou podle práva 
třetí země nebo závazné dohody s touto 
třetí zemí podléhat pravomocem k odpisu 
a konverzi, jež má orgán členského státu 
příslušný k řešení krize;

b) právně, smluvně nebo ekonomicky 
je neproveditelné, aby instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) zahrnuly tuto smluvní podmínku 
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do smluvních podmínek určitých závazků;

c) upuštění od požadavku uvedeného 
v odstavci 1 v případě určitých závazků 
nebrání způsobilosti institucí a subjektů 
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) k 
řešení krize.

Závazky uvedené v písmeni b) a c) 
nezahrnují dluhové nástroje, které jsou 
nezajištěnými závazky, nástroji vedlejšího 
kapitálu tier 1 a nástroji kapitálu tier 2. 
Navíc jsou prioritní vůči závazkům, které 
se započítávají do minimálního požadavku 
na kapitál a přípustné závazky.

Závazky, které v souladu s písmenem b) a 
c) nezahrnují smluvní podmínku 
uvedenou v odstavci 1, se nezapočítávají 
do minimálního požadavku na kapitál a 
způsobilé závazky.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavek uvedený v odstavci 1 se nemusí 
použít v případech, kdy orgán členského 
státu příslušný k řešení krize určí, že byly 
splněny všechny následující podmínky:

vypouští se

a) závazky nebo nástroje uvedené v 
prvním pododstavci mohou podle práva
třetí země nebo závazné dohody s touto 
třetí zemí podléhat pravomocem k odpisu 
a konverzi, jež má orgán členského státu 
příslušný k řešení krize;

b) právně, smluvně nebo ekonomicky 
je neproveditelné, aby instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) zahrnuly tuto smluvní podmínku 
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do smluvních podmínek určitých závazků;

c) upuštění od požadavku uvedeného 
v odstavci 1 v případě určitých závazků 
nebrání způsobilosti institucí a subjektů 
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) k 
řešení krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavek uvedený v odstavci 1 se nemusí 
použít v případech, kdy orgán členského 
státu příslušný k řešení krize určí, že byly 
splněny všechny následující podmínky:

Požadavek uvedený v odstavci 1 se nemusí 
použít v případech, kdy:

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavek uvedený v odstavci 1 se nemusí 
použít v případech, kdy orgán členského 
státu příslušný k řešení krize určí, že byly 
splněny všechny následující podmínky:

Požadavek uvedený v odstavci 1 se nemusí 
použít buď v případě, kdy:

Or. en
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Pozměňovací návrh 518
Pedro Silva Pereira, Neena Gill, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, 
Costas Mavrides

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavek uvedený v odstavci 1 se nemusí 
použít v případech, kdy orgán členského 
státu příslušný k řešení krize určí, že byly 
splněny všechny následující podmínky:

Požadavek uvedený v odstavci 1 se 
nepoužije buď v případech, kdy:

Or. en

Odůvodnění

Podmínka stanovená v odstavci 2 by se měla uplatňovat jen případně, v opačném případě by 
byl nový článek 55 podstatně více omezující než dříve.

Pozměňovací návrh 519
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavek uvedený v odstavci 1 se nemusí 
použít v případech, kdy orgán členského 
státu příslušný k řešení krize určí, že byly 
splněny všechny následující podmínky:

S výjimkou  G-SVI se požadavek uvedený 
v odstavci 1 nemusí použít v případech, 
kdy orgán členského státu příslušný k 
řešení krize určí, že byly splněny všechny 
následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Syed Kamall
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závazky nebo nástroje uvedené v 
prvním pododstavci mohou podle práva 
třetí země nebo závazné dohody s touto 
třetí zemí podléhat pravomocem k odpisu a 
konverzi, jež má orgán členského státu 
příslušný k řešení krize;

a) orgán členského státu příslušný k 
řešení krize zjistí, že závazky nebo nástroje 
uvedené v prvním pododstavci mohou 
podle práva třetí země nebo závazné 
dohody s touto třetí zemí podléhat 
pravomocem k odpisu a konverzi, jež má 
orgán členského státu příslušný k řešení 
krize;

Or. en

Odůvodnění

Formulace o smluvním uznání by měla být zahrnuta s výjimkou případů neproveditelnosti 
nebo případů, kdy by podle posouzení orgánu příslušného k řešení krize byla rekapitalizace z 
vnitřních zdrojů možná podle práva třetí země zahrnujícího závaznou dohodu.

Pozměňovací návrh 521
Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závazky nebo nástroje uvedené v 
prvním pododstavci mohou podle práva 
třetí země nebo závazné dohody s touto 
třetí zemí podléhat pravomocem k odpisu a 
konverzi, jež má orgán členského státu 
příslušný k řešení krize;

a) závazky nebo nástroje mohou podle 
práva třetí země nebo závazné dohody s 
touto třetí zemí podléhat pravomocem k 
odpisu a konverzi, jež má orgán členského 
státu příslušný k řešení krize; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 522
Tom Vandenkendelaere

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závazky nebo nástroje uvedené v 
prvním pododstavci mohou podle práva 
třetí země nebo závazné dohody s touto 
třetí zemí podléhat pravomocem k odpisu a 
konverzi, jež má orgán členského státu 
příslušný k řešení krize;

a) příslušné závazky nebo nástroje 
uvedené v prvním pododstavci mohou 
podle práva třetí země nebo závazné 
dohody s touto třetí zemí podléhat 
pravomocem k odpisu a konverzi, jež má 
orgán členského státu příslušný k řešení 
krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) závazky nebo nástroje uvedené v 
prvním pododstavci mohou podle práva 
třetí země nebo závazné dohody s touto 
třetí zemí podléhat pravomocem k odpisu a 
konverzi, jež má orgán členského státu 
příslušný k řešení krize;

a) závazky nebo nástroje mohou podle 
práva třetí země nebo závazné dohody s 
touto třetí zemí podléhat pravomocem k 
odpisu a konverzi, jež má orgán členského 
státu příslušný k řešení krize; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
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Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právně, smluvně nebo ekonomicky 
je neproveditelné, aby instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) zahrnuly tuto smluvní podmínku 
do smluvních podmínek určitých závazků;

b) instituce nebo subjekt uvedený v čl. 
1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) zjistí jak to, 
že je pro ně právně nebo jinak 
neproveditelné, aby zahrnuly tuto smluvní 
podmínku do smluvních podmínek 
určitých závazků, tak to, že nezahrnutí 
příslušné formulace o smluvním uznání 
nebrání způsobilosti instituce k řešení 
krize;

Or. en

Odůvodnění

Podnik by měl nakonec rozhodnout, zda je zahrnutí formulace o smluvním uznání 
neproveditelné.

Pozměňovací návrh 525
Tom Vandenkendelaere

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právně, smluvně nebo ekonomicky 
je neproveditelné, aby instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) zahrnuly tuto smluvní podmínku 
do smluvních podmínek určitých závazků;

b) právně, smluvně nebo ekonomicky 
je neproveditelné, aby instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) zahrnuly tuto smluvní podmínku 
do smluvních podmínek určitých závazků, 
nebo by to bylo nepřiměřené;

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Danuta Maria Hübner
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právně, smluvně nebo ekonomicky 
je neproveditelné, aby instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) zahrnuly tuto smluvní podmínku 
do smluvních podmínek určitých závazků;

b) právně, smluvně nebo ekonomicky 
je neproveditelné, aby instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) zahrnuly tuto smluvní podmínku 
do smluvních podmínek určitých závazků; 
a

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upuštění od požadavku uvedeného 
v odstavci 1 v případě určitých závazků 
nebrání způsobilosti institucí a subjektů 
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) k 
řešení krize.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Upuštění by vyslalo nesprávný signál podnikům a navíc by vystavilo regulační orgány 
žádostem o náhradu (pokud ostatním věřitelům vznikly ztráty v rámci řešení obtíží při 
rekapitalizaci z vnitřních zdrojů).

Pozměňovací návrh 528
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Costas 
Mavrides
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upuštění od požadavku uvedeného 
v odstavci 1 v případě určitých závazků 
nebrání způsobilosti institucí a subjektů 
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) k 
řešení krize.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podmínka uvedená v písmeni c) se vypouští, neboť ji může posoudit pouze orgán příslušný k 
řešení a nikoli samotná instituce.

Pozměňovací návrh 529
Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upuštění od požadavku uvedeného 
v odstavci 1 v případě určitých závazků 
nebrání způsobilosti institucí a subjektů 
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) k 
řešení krize.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
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Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky uvedené v písmeni b) a c) 
nezahrnují dluhové nástroje, které jsou 
nezajištěnými závazky, nástroji vedlejšího 
kapitálu tier 1 a nástroji kapitálu tier 2. 
Navíc jsou prioritní vůči závazkům, které 
se započítávají do minimálního požadavku 
na kapitál a přípustné závazky.

Závazky uvedené v písmeni b) a c) 
nezahrnují dluhové nástroje, které jsou 
nezajištěnými závazky, nástroji vedlejšího 
kapitálu tier 1 a nástroji kapitálu tier 2. 
Navíc jsou prioritní vůči závazkům, které
se započítávají do minimálního požadavku 
na kapitál a přípustné závazky. Celková 
hodnota závazků podléhajících výjimkám 
nepřesáhne 3 % celkových závazků.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky uvedené v písmeni b) a c) 
nezahrnují dluhové nástroje, které jsou 
nezajištěnými závazky, nástroji vedlejšího 
kapitálu tier 1 a nástroji kapitálu tier 2. 
Navíc jsou prioritní vůči závazkům, které 
se započítávají do minimálního požadavku 
na kapitál a přípustné závazky.

Závazky uvedené v písmeni b) jsou 
prioritní vůči závazkům se stupněm 
priority podle čl. 108 odst. 2 písm. a), b) a 
c) a čl. 108 odst. 3, a pokud jde o dluhové 
nástroje, musí být zajištěny.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco „nezajištěné“ závazky nejsou ve směrnici o ozdravných postupech a řešení krize 
bank definovány, „zajištěné“ závazky v této směrnici definovány jsou. Cílem pozměňovacího 
návrhu je tedy zajistit právní jistotu. 
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Pozměňovací návrh 532
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky uvedené v písmeni b) a c) 
nezahrnují dluhové nástroje, které jsou 
nezajištěnými závazky, nástroji vedlejšího 
kapitálu tier 1 a nástroji kapitálu tier 2. 
Navíc jsou prioritní vůči závazkům, které 
se započítávají do minimálního požadavku 
na kapitál a přípustné závazky.

Závazky uvedené v písmeni b) a c) 
nezahrnují nezajištěné dluhopisy nebo 
podobné dluhové nástroje, které jsou 
nezajištěnými závazky, nástroji vedlejšího 
kapitálu tier 1 a nástroji kapitálu tier 2.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by se nezavedení smluvní podmínky uplatňovalo pouze na závazky, které jsou vůči 
prioritním závazkům prioritní, v praxi by se upuštění vztahovalo jen na přednostní závazky. 
Neproveditelnost se však vyskytuje také ve vztahu k závazkům, jež jsou vůči prioritním 
závazkům rovnocenné nebo nižší v pořadí.

Pozměňovací návrh 533
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky uvedené v písmeni b) a c)
nezahrnují dluhové nástroje, které jsou 
nezajištěnými závazky, nástroji vedlejšího 
kapitálu tier 1 a nástroji kapitálu tier 2. 
Navíc jsou prioritní vůči závazkům, které 
se započítávají do minimálního požadavku 
na kapitál a přípustné závazky.

Závazky uvedené v odstavci 1a nezahrnují 
dluhové nástroje, které jsou nezajištěnými 
závazky, nástroji vedlejšího kapitálu tier 1 
a nástroji kapitálu tier 2. Navíc jsou 
prioritní vůči závazkům se stupněm 
priority podle čl. 108 odst. 2 písm. a), b) a 
c) a čl. 108 odst. 3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 534
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky, které v souladu s písmenem b) a 
c) nezahrnují smluvní podmínku 
uvedenou v odstavci 1, se nezapočítávají 
do minimálního požadavku na kapitál a 
způsobilé závazky.

Závazky, které byly přijaty nebo vydány po 
dni, kdy se začala uplatňovat tato 
pozměňující směrnice, a jež nezahrnují 
smluvní podmínku podle požadavků 
odstavce 1 nebo pro které v souladu s 
písmenem b) a c) zahrnutí smluvní 
podmínky uvedené v odstavci 1 není 
požadováno, se nezapočítávají do 
minimálního požadavku na kapitál a 
způsobilé závazky.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky, které v souladu s písmenem b) a 
c) nezahrnují smluvní podmínku 
uvedenou v odstavci 1, se nezapočítávají 
do minimálního požadavku na kapitál a 
způsobilé závazky.

Závazky, které nezahrnují smluvní 
podmínku podle požadavků odstavce 1 
nebo pro které v souladu s písmenem b) a 
c) zahrnutí smluvní podmínky uvedené v 
odstavci 1 není požadováno, se 
nezapočítávají do minimálního požadavku 
na kapitál a způsobilé závazky.

Or. en
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Odůvodnění

Závazky, jež by se neměly započítávat do požadavku MREL, by měly být nejen závazky, které 
oprávněně nezahrnují smluvní podmínku podle čl. 55 odst. 2 písm. b) a c), ale také závazky, 
pro které instituce smluvní podmínku nezahrnula, ačkoli jí to nebylo povoleno.

Pozměňovací návrh 536
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky, které v souladu s písmenem b) a 
c) nezahrnují smluvní podmínku 
uvedenou v odstavci 1, se nezapočítávají 
do minimálního požadavku na kapitál a 
způsobilé závazky.

Závazky, pro které instituce nebo subjekt 
uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) 
nezahrnou smluvní podmínku 
požadovanou v souladu s odstavcem 1, se 
nezapočítávají do minimálního požadavku 
na kapitál a způsobilé závazky.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Martin Schirdewan, Matt Carthy, Miguel Viegas, Marisa Matias

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazky, pro které orgán příslušný k 
řešení krize udělil v souladu s tímto 
odstavcem upuštění od smluvního uznání 
rekapitalizace z vnitřních zdrojů, 
nepřesáhnou 10 % všech závazků 
instituce nebo subjektu uvedeného v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) a d).

Or. en
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Pozměňovací návrh 538
Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24 (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány příslušné k řešení krize sledují 
využívání výjimky ze smluvního uznání 
podle písm. b) a c) prvního pododstavce.

Za tím účelem mají právo prověřovat 
smlouvy, u nichž instituce nebo subjekt 
rozhodly, že se na ně uplatní písm. b) a c) 
prvního pododstavce.

Pokud se orgány příslušné k řešení krize 
domnívají, že podmínky pro udělení 
výjimky podle písm. b) a c) prvního 
pododstavce nejsou splněny, mohou 
dotčené instituci nebo subjektu zaslat 
rozhodnutí a požádat je o změnu jejich 
politik týkajících se uplatňování výjimky 
ze smluvního uznání rekapitalizace z 
vnitřních zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Podporuje zpravodajův přístup, ale obsahuje jasnější ustanovení ohledně postupů, kterými je 
třeba se řídit v případě, že dojde ke zneužití výjimky.

Pozměňovací návrh 539
Tom Vandenkendelaere

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Požadavky uvedené v odstavci 1 se 
nepoužijí na závazky týkající se 
financování obchodu a podmíněné 
závazky, které by nebyly aktivovány 
rozhodnutím nebo jež brání rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Pedro Silva Pereira, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Skutečnost, že instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) nezahrnuly do smluvních 
ustanovení, jimiž se řídí příslušný závazek, 
podmínku v souladu s požadavkem v 
odstavci 1, nebrání orgánu příslušnému k 
řešení krize ve výkonu pravomocí k odpisu 
a konverzi ve vztahu k uvedenému 
závazku.

4. Skutečnost, že instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) nezahrnou do smluvních 
ustanovení, jimiž se řídí příslušný závazek, 
podmínku v souladu s požadavkem v 
odstavci 1, nebrání orgánu příslušnému k 
řešení krize ve výkonu pravomocí k odpisu 
a konverzi ve vztahu k uvedenému 
závazku.

Or. en

Odůvodnění

Protože směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank nyní stanoví legitimní důvod 
pro nezahrnutí smluvního ustanovení, použití pojmu „failure“ (selhání) v anglické verzi není 
vhodné (neboť naznačuje nedodržení souladu se zákonným ustanovením).

Pozměňovací návrh 541
Syed Kamall
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EBA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem za účelem specifikace
podmínek, za nichž by bylo právně, 
smluvně nebo ekonomicky neproveditelné, 
aby instituce nebo subjekt uvedený v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d) zahrnuly 
smluvní podmínku uvedenou v odstavci 1 
do smluvních podmínek určitých závazků, 
a za nichž by upuštění od požadavku 
uvedeného v odstavci 1 nebránilo 
způsobilosti této instituce nebo subjektu k 
řešení krize.

EBA vypracuje pokyny s příklady
podmínek, za nichž by bylo právně nebo
jinak neproveditelné, aby instituce nebo 
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d) zahrnuly smluvní podmínku 
uvedenou v odstavci 1 do smluvních 
podmínek určitých závazků.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny EBA jsou vhodnější, neboť by poskytly informace o tom, co je považováno za 
neproveditelné, aniž by uvedly vyčerpávající (omezující) seznam.

Pozměňovací návrh 542
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EBA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem za účelem specifikace 
podmínek, za nichž by bylo právně, 
smluvně nebo ekonomicky neproveditelné, 
aby instituce nebo subjekt uvedený v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d) zahrnuly 
smluvní podmínku uvedenou v odstavci 1 
do smluvních podmínek určitých závazků, 
a za nichž by upuštění od požadavku 

EBA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem za účelem specifikace 
podmínek, za nichž by bylo právně, 
smluvně, ekonomicky nebo jinak
neproveditelné, aby instituce nebo subjekt 
uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) 
zahrnuly smluvní podmínku uvedenou v 
odstavci 1 do smluvních podmínek 
určitých závazků.
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uvedeného v odstavci 1 nebránilo 
způsobilosti této instituce nebo subjektu k 
řešení krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Tom Vandenkendelaere

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EBA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem za účelem specifikace 
podmínek, za nichž by bylo právně, 
smluvně nebo ekonomicky neproveditelné, 
aby instituce nebo subjekt uvedený v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d) zahrnuly 
smluvní podmínku uvedenou v odstavci 1 
do smluvních podmínek určitých závazků, 
a za nichž by upuštění od požadavku 
uvedeného v odstavci 1 nebránilo 
způsobilosti této instituce nebo subjektu k 
řešení krize.

EBA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem za účelem specifikace 
podmínek, za nichž by bylo právně, 
smluvně nebo ekonomicky neproveditelné 
či nepřiměřené, aby instituce nebo subjekt 
uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) 
zahrnuly smluvní podmínku uvedenou v 
odstavci 1 do smluvních podmínek 
určitých závazků, a za nichž by upuštění od 
požadavku uvedeného v odstavci 1 
nebránilo způsobilosti této instituce nebo 
subjektu k řešení krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EBA tyto návrhy regulačních technických 
norem předloží Komisi.

EBA vydá pokyny uvedené v prvním 
pododstavci v souladu s článkem 16 
nařízení (EU) č. 1093/2010 dvanáct 
měsíců po vstupu této pozměňující 
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směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené v 
prvním pododstavci postupem podle 
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1093/2010.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 55 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Během vypracovávání plánů řešení 
krize může orgán příslušný k řešení krize 
upřesnit kategorie závazků, u nichž 
mohou instituce nebo subjekt uvedený v 
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) učinit 
zjištění, že je právně nebo jinak 
neproveditelné zahrnout smluvní 
podmínku uvedenou v odstavci 1 tohoto 
článku na základě podmínek vymezených 
v souladu s odstavcem 6 tohoto článku.

Orgán příslušný k řešení krize má právo 
požádat instituci nebo subjekt uvedený v 
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) o další 
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informace, aby posoudil dopad výjimky z 
požadavku uvedeného v odstavci 1 tohoto 
článku na způsobilost této instituce nebo 
subjektu k řešení krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24 a (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Článek 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. Článek 56 se zrušuje.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=CS)

Pozměňovací návrh 548
Marco Valli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24 a (nový)
Směrnice 2013/59/EU
Čl. 56 – odst. 4 – písm. c

Původní znění Pozměňovací návrh

24a. V čl. 56 odst. 4 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) ve vztahu k nástroji pro přechodné 
veřejné vlastnictví příslušné ministerstvo 
nebo vláda po konzultaci s příslušným 
orgánem a orgánem příslušným k řešení 
krize shledají, že by uplatnění nástrojů k 
řešení krize nestačilo k ochraně veřejného 
zájmu, jestliže již předtím byla instituci 
poskytnuta veřejná kapitálová podpora 
prostřednictvím nástroje pro kapitálovou 

„c) ve vztahu k nástroji pro přechodné 
veřejné vlastnictví příslušné ministerstvo 
nebo vláda po konzultaci s příslušným 
orgánem a orgánem příslušným k řešení 
krize shledají, že by uplatnění nástrojů k 
řešení krize nestačilo k ochraně veřejného 
zájmu.“
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podporu.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=CS)

Pozměňovací návrh 549
Marco Valli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24 a (nový)
Směrnice 2014/59/ES
Čl. 56 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. V článku 56 se vkládá nový 
odstavec 4a:

„4a. Odchylně od tohoto článku mohou 
členské státy v případě, že hrozí riziko 
narušení reálné ekonomiky na regionální 
nebo místní úrovni a negativního dopadu 
na vkladatele, věřitele a další zúčastněné 
strany, poskytnout mimořádnou veřejnou 
finanční podporu stanovenou v článcích 
57 a 58, aby zabránily likvidaci podle 
vnitrostátního úpadkového řízení. Toto 
opatření se uskuteční pod vedením 
vnitrostátních veřejných orgánů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24 b (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Článek 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24b. Článek 57 se zrušuje.
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=CS)

Pozměňovací návrh 551
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 24 c (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Článek 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24c. Článek 58 se zrušuje.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=CS)

Pozměňovací návrh 552
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 25
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25. V čl. 63 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno n), které zní:

vypouští se

„n) pravomoc pozastavit povinnost 
platby nebo plnění, kterou instituce nebo 
subjekt uvedené v odstavci 1 mají, pokud 
orgán příslušný k řešení krize po 
konzultaci s příslušným orgánem 
rozhodne, že uplatnění této pravomoci 
pozastavit povinnost je nutné pro účinné 
uplatnění jednoho nebo více nástrojů k 
řešení krize nebo pro účely ocenění v 
souladu s článkem 36.“

Or. en



AM\1144789CS.docx 27/47 PE616.907v01-00

CS

Pozměňovací návrh 553
Thierry Cornillet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 25
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25. V čl. 63 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno n), které zní:

vypouští se

„n) pravomoc pozastavit povinnost 
platby nebo plnění, kterou instituce nebo 
subjekt uvedené v odstavci 1 mají, pokud 
orgán příslušný k řešení krize po 
konzultaci s příslušným orgánem 
rozhodne, že uplatnění této pravomoci 
pozastavit povinnost je nutné pro účinné 
uplatnění jednoho nebo více nástrojů k 
řešení krize nebo pro účely ocenění v 
souladu s článkem 36.“

Or. en

Odůvodnění

Stávající pravomoci současné směrnice o ozdravných postupech a řešení krize jsou 
dostatečné.

Pozměňovací návrh 554
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1 a a 1 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. V čl. 63 odst. 1 se vkládají nové 
odstavce 1a a 1b, které znějí.

vypouští se

„1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
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období, které orgán příslušný k řešení 
krize považuje za nutné pro účinné 
uplatnění jednoho nebo více nástrojů k 
řešení krize nebo pro účely ocenění na 
základě článku 36, a v žádném případě 
nepřekročí 5 pracovních dní.

1b. Pozastavení podle odst. 1 písm. n) 
se nevztahuje na:

a) povinnost platby nebo plnění vůči 
systémům nebo provozovatelům systémů, 
které byly určeny pro účely směrnice 
98/26/ES, vůči ústředním protistranám a 
ústředním protistranám z třetích zemí 
uznaným orgánem ESMA v souladu s 
článkem 25 nařízení (EU) č. 648/2012 a 
vůči centrálním bankám;

b) způsobilé pohledávky pro účely 
směrnice 97/9/ES;

c) pojištěné vklady definované v čl. 2 
odst. 1 bodě 94.“

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 5 
pracovních dní.

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a nepřekročí 5 pracovních dní s 
výjimkou řádně odůvodněných případů, 
kdy výjimečné okolnosti mohou vyžadovat 
delší období pozastavení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 556
Luigi Morgano, Andrea Cozzolino

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 5 
pracovních dní.

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 2 
kalendářní dny.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zkrátit délku moratoria určeného pro řešení krize za účelem řešení obav ohledně jeho 
možného dopadu. Kromě toho by s rostoucím významem on-line bankovních služeb mohlo 
vést počítání délky v pracovních dnech k právní nejistotě.

Pozměňovací návrh 557
Danuta Maria Hübner, Dariusz Rosati

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 5 

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 2 
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pracovních dní. pracovní dny.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Pedro Silva Pereira, Pervenche Berès, Neena Gill, Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, 
Doru-Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 5 
pracovních dní.

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 2 
pracovní dny.

Or. en

Odůvodnění

Zkrácení délky moratoria určeného pro řešení krize z pěti na dva pracovní dny pomůže řešit 
obavy týkající se dopadu tohoto nového nástroje.

Pozměňovací návrh 559
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
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období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 5
pracovních dní.

období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 6
pracovních dní.

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 5 
pracovních dní.

1a. Období pozastavení v souladu s 
odst. 1 písm. n) nesmí překročit minimální 
období, které orgán příslušný k řešení krize 
považuje za nutné pro účinné uplatnění 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize 
nebo pro účely ocenění na základě článku 
36, a v žádném případě nepřekročí 2 
pracovní dny.

Or. en

Odůvodnění

Délka dvou pracovních dnů je v souladu s mezinárodní dohodou (ISDA) a zabránila by 
rizikům pro ekonomiku (bankovní panika atd.).

Pozměňovací návrh 561
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1 b – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pojištěné vklady definované v čl. 2 
odst. 1 bodě 94.“

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pojištěné vklady definované v čl. 2 
odst. 1 bodě 94.“

c) pojištěné vklady definované v čl. 2 
odst. 1 bodě 94 a

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 26
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 63 – odst. 1 b – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) finanční smlouvy dle definice 
v čl. 2 odst. 1 bodě 100 směrnice 
2014/59/EU.

Or. en

Odůvodnění

Pokud bude moratorium zachováno, finanční smlouvy by měly být vyloučeny, aby se zabránilo 
řetězovým účinkům na ekonomiku a celkovou finanční stabilitu. Vyloučení finančních smluv 
by poskytlo nezbytnou jistotu a zabránilo by bankovní panice a šíření krize.



AM\1144789CS.docx 33/47 PE616.907v01-00

CS

Pozměňovací návrh 564
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 27
Směrnice 2014/59/EU
Články 59 a 60 – názvy

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. Do názvů článků 59 a 60 se 
vkládají slova „a způsobilých závazků“.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 28
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28. V článku 59 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„1. Pravomoc k odpisu nebo konverzi 
příslušných kapitálových nástrojů a 
způsobilých závazků může být vykonána 
buď:

a) nezávisle na opatření k řešení 
krize; nebo

b) v kombinaci s opatřením k řešení 
krize, pokud jsou splněny podmínky 
zahájení řešení krize stanovené v článcích 
32 a 33.

Pravomoc k odpisu nebo konverzi 
způsobilých závazků nezávisle na opatření 
k řešení krize může být uplatněna pouze 
ve vztahu ke způsobilým závazkům, které 
splňují podmínky uvedené v čl. 45g odst. 3 
písm. a), s výjimkou podmínek týkajících 
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se zbytkové doby splatnosti závazků.“

Or. en

Odůvodnění

Domovské a hostitelské orgány by měly dát souhlas k odpisu interního požadavku MREL 
prostřednictvím pravomoci v okamžiku neživotaschopnosti, která by byla v souladu s 
vnitřními pokyny pro TLAC Rady pro finanční stabilitu.

Pozměňovací návrh 566
Mady Delvaux, Hugues Bayet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 28
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravomoc k odpisu nebo konverzi 
způsobilých závazků nezávisle na opatření 
k řešení krize může být uplatněna pouze ve 
vztahu ke způsobilým závazkům, které 
splňují podmínky uvedené v čl. 45g odst. 3 
písm. a), s výjimkou podmínek týkajících 
se zbytkové doby splatnosti závazků.“

Pravomoc k odpisu nebo konverzi 
způsobilých závazků nezávisle na opatření 
k řešení krize může být uplatněna pouze ve 
vztahu ke způsobilým závazkům, které 
splňují podmínky uvedené v čl. 45g odst. 3 
písm. a), s výjimkou podmínek týkajících 
se zbytkové doby splatnosti závazků, a její 
uplatnění musí být v souladu s čl. 34 odst. 
1 písm. g). Pokud subjekt příslušný k 
řešení krize koupil příslušné kapitálové 
nástroje a způsobilé závazky nepřímo 
prostřednictvím jiných subjektů ze stejné 
skupiny pro řešení krize, pravomoc k 
odpisu nebo konverzi se uplatní spolu s 
uplatněním téže pravomoci na úrovni 
mateřského podniku dotčeného subjektu 
nebo následných mateřských podniků, 
které nejsou subjekty příslušnými k řešení 
krize, tak aby byly ztráty účinně přeneseny 
a dotčený subjekt byl rekapitalizován 
subjektem příslušným k řešení krize. 
Částka, která se odepsala nebo 
konvertovala na úrovni subjektu, který 
není subjektem příslušným k řešení krize, 
se započítá do prahových hodnot 
stanovených v čl. 37 odst. 10 a čl. 44 odst. 
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5 písm. a) platných pro dotčený subjekt. “.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh podrobně popisuje fungování článku 59 v případě jeho uplatnění na 
dceřiný podnik, u něhož nedochází k procesu řešení krize.  V takových případech je důležité 
uplatnit v zájmu zajištění rovných podmínek a ochrany vkladatelů řadu záruk, jako je zásada, 
že se žádný věřitel nesmí dostat do méně výhodného postavení. V souladu s logikou strategie 
SPE musí být ztráty přeneseny na vlastní subjekt příslušný k řešení krize a neměly by zůstávat 
u prostředního mateřského podniku. Jsou doplněna další ustanovení týkající se odepsané 
nebo konvertované částky, aby se zaručila rovnocenná ochrana vkladatelů v rámci Unie.

Pozměňovací návrh 567
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 29
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 59 – odst. 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29. V čl. 59 odst. 2 a 3 se slova 
„kapitálové nástroje“ v příslušném pádě 
nahrazují slovy „kapitálové nástroje a 
závazky uvedené v odstavci 1“ v 
příslušném pádě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 30
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 59 – odst. 4 a 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. V čl. 59 odst. 4 a 10 se slova 
„kapitálové nástroje“ v příslušném pádě 

vypouští se
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nahrazují slovy „kapitálové nástroje nebo 
závazky uvedené v odstavci 1“ v 
příslušném pádě.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 31
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 60 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. V čl. 60 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno d), které zní:

vypouští se

„d) jistina způsobilých závazků 
uvedených v čl. 59 odst. 1 se odepíše nebo 
konvertuje na nástroje kmenového 
kapitálu tier 1 anebo se jak odepíše, tak 
konvertuje na uvedené nástroje, a to v 
rozsahu požadovaném pro dosažení účelu 
řešení krize uvedeného v článku 31 nebo 
do plné výše příslušných způsobilých 
závazků, podle toho, která hodnota je 
nižší.“

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 31
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 60 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. V čl. 60 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno d), které zní:

vypouští se

„d) jistina způsobilých závazků 
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uvedených v čl. 59 odst. 1 se odepíše nebo 
konvertuje na nástroje kmenového 
kapitálu tier 1 anebo se jak odepíše, tak 
konvertuje na uvedené nástroje, a to v 
rozsahu požadovaném pro dosažení účelu 
řešení krize uvedeného v článku 31 nebo 
do plné výše příslušných způsobilých 
závazků, podle toho, která hodnota je 
nižší.“

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 32
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 60 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

32. V článku 60 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„2. Pokud se jistina příslušného 
kapitálového nástroje nebo způsobilého 
závazku odepíše:

a) snížení této jistiny je trvalé, s 
výhradou odškodnění v souladu s 
mechanismem připisování uvedeným v čl. 
46 odst. 3;

b) vůči držiteli příslušného 
kapitálového nástroje a závazku 
uvedeného v čl. 59 odst. 1 nezůstává na 
základě částky nástroje, která byla 
odepsána, nebo v souvislosti s ní žádný 
závazek, s výjimkou již vzniklého závazku 
a závazku k náhradě škody, jenž může 
vzniknout v důsledku napadení 
zákonnosti výkonu pravomoci k odpisu;

c) žádnému držiteli příslušných 
kapitálových nástrojů a závazků 
uvedených v čl. 59 odst. 1 není vyplacena 
jiná náhrada než v souladu s 
odstavcem 3.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 572
Syed Kamall

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 33
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 60 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33. V čl. 60 odst. 3 se slova „příslušné 
kapitálové nástroje“ v příslušném pádě 
nahrazují slovy „příslušné kapitálové 
nástroje a závazky uvedené v čl. 59 odst. 
1“ v příslušném pádě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 34
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 69 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34. V čl. 69 odst. 4 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„b) povinnost platby nebo plnění vůči 
systémům nebo provozovatelům systémů, 
které byly určeny pro účely směrnice 
98/26/ES, vůči ústředním protistranám, 
vůči ústředním protistranám z třetích zemí 
uznaným orgánem ESMA v souladu s 
článkem 25 nařízení (EU) č. 648/2012 a 
vůči centrálním bankám;“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 574
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 36 a (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 73 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

36a. V článku 73 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

Členské státy zajistí, aby po použití 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize, a 
zejména pro účely článku 75:

Členské státy zajistí, aby po použití 
jednoho nebo více nástrojů k řešení krize, a 
zejména pro účely článku 75:

a) s výjimkou případů, kdy se použije 
písmeno b), pokud orgány příslušné k 
řešení krize převedou pouze část práv, 
aktiv a závazků instituce v režimu řešení 
krize, obdrželi akcionáři a ti věřitelé, 
jejichž pohledávky nebyly převedeny, na 
uspokojení svých pohledávek alespoň tolik, 
kolik by obdrželi, kdyby byla tato instituce 
likvidována v běžném úpadkovém řízení v 
okamžiku přijetí rozhodnutí uvedeného v 
článku 82;

„a) s výjimkou případů, kdy se použije 
písmeno b), pokud orgány příslušné k 
řešení krize převedou pouze část práv, 
aktiv a závazků instituce v režimu řešení 
krize, obdrželi akcionáři a ti věřitelé, 
jejichž pohledávky nebyly převedeny, na 
uspokojení svých pohledávek alespoň tolik, 
kolik by obdrželi, kdyby byla tato instituce 
likvidována v běžném úpadkovém řízení v 
okamžiku přijetí rozhodnutí uvedeného v 
článku 82, přičemž se náležitě zohlednily 
veškeré pravděpodobné nepříznivé dopady 
na nestabilitu systému a otřesy na trhu;

b) pokud orgány příslušné k řešení 
krize použijí nástroj rekapitalizace z 
vnitřních zdrojů, nevznikly akcionářům a 
věřitelům, jejichž pohledávky byly 
odepsány nebo konvertovány na kapitál, 
větší ztráty, než jaké by jim vznikly, kdyby 
byla instituce v režimu řešení krize 
likvidována v běžném úpadkovém řízení v 
okamžiku přijetí rozhodnutí uvedeného v 
článku 82.

b) pokud orgány příslušné k řešení 
krize použijí nástroj rekapitalizace z 
vnitřních zdrojů, nevznikly akcionářům a 
věřitelům, jejichž pohledávky byly 
odepsány nebo konvertovány na kapitál, 
větší ztráty, než jaké by jim vznikly, kdyby 
byla instituce v režimu řešení krize 
likvidována v běžném úpadkovém řízení v 
okamžiku přijetí rozhodnutí uvedeného v 
článku 82, přičemž se náležitě zohlednily 
veškeré pravděpodobné nepříznivé dopady 
na nestabilitu systému a otřesy na trhu.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=CS)
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Pozměňovací návrh 575
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 36 b (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 74 – odst. 2 – písm. a

Původní znění Pozměňovací návrh

36c. V čl. 74 odst. 2 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

a) zacházení, jehož by se dostalo 
akcionářům a věřitelům nebo příslušným 
systémům pojištění vkladů, kdyby instituce 
v režimu řešení krize, ve vztahu k níž bylo 
provedeno jedno nebo více opatření k 
řešení krize, vstoupila do běžného 
úpadkového řízení v okamžiku přijetí 
rozhodnutí uvedeného v článku 82;

„a) zacházení, jehož by se dostalo 
akcionářům a věřitelům nebo příslušným 
systémům pojištění vkladů, kdyby instituce 
v režimu řešení krize, ve vztahu k níž bylo 
provedeno jedno nebo více opatření k 
řešení krize, vstoupila do běžného 
úpadkového řízení v okamžiku přijetí 
rozhodnutí uvedeného v článku 82, 
přičemž se náležitě zohlednily veškeré 
pravděpodobné nepříznivé dopady na 
nestabilitu systému a otřesy na trhu;“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=CS)

Pozměňovací návrh 576
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 36 c (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 74 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

36c. V článku 74 se odstavec 4 
nahrazuje tímto:

4. EBA může vypracovat návrhy 
regulačních technických norem 
upřesňujících metodiku oceňování 
uvedeného v tomto článku, zejména 
metodiku pro vyhodnocení zacházení, 
jehož by se akcionářům a věřitelům 

„4. EBA může vypracovat návrhy 
regulačních technických norem 
upřesňujících metodiku oceňování 
uvedeného v tomto článku, zejména 
metodiku pro vyhodnocení zacházení, 
jehož by se akcionářům a věřitelům 
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dostalo, pokud by instituce v režimu řešení 
krize vstoupila do úpadkového řízení v 
okamžiku přijetí rozhodnutí uvedeného v 
článku 82.

dostalo, pokud by instituce v režimu řešení 
krize vstoupila do úpadkového řízení v 
okamžiku přijetí rozhodnutí uvedeného v 
článku 82, přičemž se náležitě zohlednily 
veškeré pravděpodobné nepříznivé dopady 
na nestabilitu systému a otřesy na trhu.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=CS)

Pozměňovací návrh 577
Jakob von Weizsäcker, Paul Tang

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 36 d (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Čl. 75 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

36d. V článku 75 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

Členské státy zajistí, aby každý akcionář 
nebo věřitel uvedený v článku 73 nebo 
systém pojištění vkladů v souladu s čl. 109 
odst. 1 v případě, že ocenění provedené 
podle článku 74 určí, že mu vznikla větší 
ztráta, než by vznikla v případě likvidace v 
běžném úpadkovém řízení, měl nárok na 
úhradu rozdílu z mechanismu financování 
k řešení krizí.

„Členské státy zajistí, aby každý akcionář 
nebo věřitel uvedený v článku 73 nebo 
systém pojištění vkladů v souladu s čl. 109 
odst. 1 v případě, že ocenění provedené 
podle článku 74 určí, že mu vznikla větší 
ztráta, než by vznikla v případě likvidace v 
běžném úpadkovém řízení, přičemž se 
náležitě zohlednily veškeré pravděpodobné 
nepříznivé dopady na nestabilitu systému 
a otřesy na trhu, měl nárok na úhradu 
rozdílu z mechanismu financování k řešení 
krizí.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=CS)

Pozměňovací návrh 578
Ernest Urtasun, Sven Giegold, Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 43 a (nový)
Směrnice 2014/59/EU
Článek 129

Původní znění Pozměňovací návrh

43a. Článek 129 se nahrazuje tímto:

Článek 129 „Článek 129

Přezkum Přezkum

Komise do 1. června 2018 přezkoumá 
provádění této směrnice a podá o něm 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě. 
Posoudí zejména:

Komise do 1. června 2018 a následně 
každé tři roky přezkoumá provádění této 
směrnice a podá o něm zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě. Posoudí 
zejména:

a) na základě zprávy orgánu EBA 
podle čl. 4 odst. 3 potřebu změn s ohledem 
na minimalizaci odchylek na vnitrostátní 
úrovni;

a) na základě zprávy orgánu EBA 
podle čl. 4 odst. 3 potřebu změn s ohledem 
na minimalizaci odchylek na vnitrostátní 
úrovni;

b) na základě zprávy orgánu EBA 
podle čl. 45 odst. 16 potřebu změn s 
ohledem na minimalizaci odchylek na 
vnitrostátní úrovni;

b) na základě zprávy orgánu EBA 
podle čl. 45 odst. 16 potřebu změn s 
ohledem na minimalizaci odchylek na 
vnitrostátní úrovni;

c) fungování a účinnost úlohy svěřené 
orgánu EBA v této směrnici, včetně 
provádění zprostředkování. K této zprávě v 
případě potřeby připojí legislativní návrh. 
Bez ohledu na přezkum stanovený v 
prvním pododstavci Komise do 3. července 
2017 zvlášť přezkoumá uplatňování článků 
13, 18 a 45, pokud jde o pravomoci orgánu 
EBA provádět závazné zprostředkování, s 
cílem zohlednit budoucí vývoj práva v 
oblasti finančních služeb. Tuto zprávu a 
případně veškeré související návrhy 
předloží Evropskému parlamentu a Radě.

c) fungování a účinnost úlohy svěřené 
orgánu EBA v této směrnici, včetně 
provádění zprostředkování. K této zprávě v 
případě potřeby připojí legislativní návrh. 
Bez ohledu na přezkum stanovený v 
prvním pododstavci Komise do 3. července 
2017 zvlášť přezkoumá uplatňování článků 
13, 18 a 45, pokud jde o pravomoci orgánu 
EBA provádět závazné zprostředkování, s 
cílem zohlednit budoucí vývoj práva v 
oblasti finančních služeb. Tuto zprávu a 
případně veškeré související návrhy 
předloží Evropskému parlamentu a Radě;

ca) možnost zřídit Evropský orgán pro 
správu aktiv na podporu trhů EU s 
nesplácenými aktivy a úvěry;

cb) nezbytnost přezkoumat sdělení 
Komise o bankovnictví z roku 2013 s 
cílem přizpůsobit jeho normy 
ustanovením této směrnice a odstranit 
stávající nesrovnalosti.“



AM\1144789CS.docx 43/47 PE616.907v01-00

CS

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=CS)

Pozměňovací návrh 579
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. -1 (nový)
Směrnice 98/26/ES
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 2 se doplňuje nové písmeno aa), 
které zní:

„aa) „chráněným systémem třetí země“ 
rozumí systém řízený právem třetí země, 
na který se vztahuje článek 8 této 
směrnice.“

Or. en

Odůvodnění

Slouží k rozšíření rozsahu ochrany na systémy třetích zemí s významem pro EU.

Pozměňovací návrh 580
Danuta Maria Hübner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
Směrnice 98/26/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 10 se vkládá nový odstavec 2a, 
který zní:

„Členský stát může také upřesnit, že 
systém třetí země a příslušný provozovatel 
systému budou zahrnuti do oblasti 
působnosti této směrnice podle odstavce 1, 
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jsou-li splněny tyto podmínky:

a) alespoň jeden současný nebo 
potenciální přímý či nepřímý účastník 
systému třetí země má své sídlo v tomto 
členském státě;

b) členský stát je spokojen s 
adekvátností pravidel uplatňovaných na 
systém třetí země.

Členský stát oznámí orgánu ESMA určení 
systému třetí země.

ESMA uveřejní tyto informace na svých 
internetových stránkách.

Třetí země určená podle tohoto odstavce 
je zahrnuta do oblasti působnosti této 
směrnice bez ohledu na právo, kterým se 
řídí.

Členský stát určující systém se považuje 
za členský stát pro účely odst. 1 druhého 
pododstavce.“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje možnost zahrnout platební systémy a systémy vypořádání 
třetích zemí do oblasti působnosti směrnice o neodvolatelnosti zúčtování za stejných 
podmínek.

Pozměňovací návrh 581
Kay Swinburne

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
Směrnice 98/26/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 10 se vkládá nový odstavec 2a, 
který zní:

„Členský stát může také podle odstavce 1 
upřesnit systém třetí země a příslušného 
provozovatele systému, kteří mají být 
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zahrnuti do oblasti působnosti této 
směrnice, a oznámí je orgánu ESMA, 
pokud existuje alespoň jeden současný 
nebo potenciální přímý či nepřímý 
účastník, který má své sídlo v tomto 
členském státě, a pokud je tento členský 
stát spokojen s adekvátností pravidel 
tohoto systému třetí země. ESMA uveřejní 
tyto informace na svých internetových 
stránkách. Takto určený systém třetí země 
je zahrnut do oblasti působnosti této 
směrnice bez ohledu na právo, kterým se 
řídí, a určující členský stát se považuje za 
členský stát pro účely odst. 1 druhého 
pododstavce.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2016:0852:FIN)

Odůvodnění

Návrh nezbytný k zajištění toho, aby směrnice o neodvolatelnosti zúčtování snižovala 
systémová rizika; umožní rovněž, aby infrastruktury finančního trhu byly v souladu s platnými 
mezinárodními požadavky, včetně zásad CPSS-IOSCO pro infrastruktury finančního trhu.

Pozměňovací návrh 582
Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
Směrnice 98/26/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 10 se vkládá nový odstavec 2a, 
který zní:

Aniž by byly dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto 
článku, jsou ústřední protistrany uznané 
orgánem ESMA na základě nařízení (EU) 
č. 648/2012* a centrální depozitáře 
cenných papírů třetích zemí uznané 
orgánem ESMA na základě nařízení (EU) 
č. 909/2014** chráněnými systémy třetích 
zemí a jsou uvedeny na seznamu orgánu 
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ESMA týkajícího se systémů chráněných 
na základě této směrnice. Pokud bylo 
ustaveno ujednání o spolupráci při 
dozoru, příslušná centrální banka Unie, 
která vydává měnu zpracovávanou v 
platebním systému třetí země, může daný 
platební systém oznámit orgánu ESMA 
coby chráněný systém třetí země.

ESMA tento systém zařadí na seznam 
systémů chráněných na základě této 
směrnice.

_______________

* Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 
2012 o OTC derivátech, ústředních 
protistranách a registrech obchodních 
údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 
23. července 2014 o zlepšení vypořádání 
obchodů s cennými papíry v Evropské 
unii a centrálních depozitářích cenných 
papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 
2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 
(Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Slouží k rozšíření rozsahu ochrany na systémy třetích zemí s významem pro EU.

Pozměňovací návrh 583
Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Luigi Morgano, Andrea Cozzolino, Doru-
Claudian Frunzulică, Costas Mavrides

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy použijí čl. 45i odst. 2 ode 
dne 1. ledna 2028.
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Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že možnost, aby orgán příslušný k řešení krize stanovil různé lhůty pro 
dodržení souladu s požadavkem MREL, zůstane efektivní, může být povinnost sdělovat 
požadavky MREL zahájena jen po určité době od konce přechodného období pro dosažení 
harmonizovaného minima za účelem dodržení souladu s požadavkem MREL. 
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