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SMĚRNICE




SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/78/EU
ze dne 24. listopadu 2010,
kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES,
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy)
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(2)

Evropský parlament vyzýval v řadě usnesení přijatých před
finanční krizí i v jejím průběhu k přechodu k integrovaněj
šímu evropskému dohledu, aby byly zajištěny skutečně
rovné podmínky pro všechny zúčastněné subjekty na úrov
ni Unie a zohlednila se rostoucí integrace finančních trhů
v Unii (a to v usnesení ze dne 13. dubna 2000 o sdělení
Komise o provádění rámce pro finanční trhy: akční plán;
usnesení ze dne 21. listopadu 2002 o pravidlech obezřet
nostního dohledu v Evropské unii; usnesení ze dne 11. čer
vence 2007 o politice finančních služeb (2005–2010) –
bílá kniha; usnesení ze dne 23. září 2008 obsahující dopo
ručení Komisi o zajišťovacích fondech a soukromých ka
pitálových fondech a usnesení ze dne 9. října 2008
s doporučeními Komisi ohledně opatření navazujících na
Lamfalussyho proces: budoucí struktura dohledu, a v postoji ze dne 22. dubna 2009 k pozměněnému návrhu
směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k po
jišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost
II) a ze dne 23.dubna 2009 k návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady o ratingových agenturách).

(3)

V listopadu 2008 Komise zmocnila skupinu odborníků na
vysoké úrovni vedenou Jacquesem de Larosièrem, aby uči
nila doporučení, jakým způsobem mají být posíleny poža
davky na dohled za účelem lepší ochrany občanů
a obnovení důvěry ve finanční systém. Ve své závěrečné
zprávě předložené dne 25. února 2009 (dále jen „de Laro
sièrova zpráva“) doporučila skupina odborníků na vysoké
úrovni posílit rámec dohledu, aby se snížilo riziko a závaž
nost budoucích finančních krizí. Skupina odborníků na vy
soké úrovni doporučila dalekosáhlé reformy struktury
dohledu nad finančním odvětvím v Unii. De Larosièrova
zpráva dále doporučila, aby byl vytvořen Evropský systém
orgánů dohledu nad finančním trhem (dále jen „ESFS“),
který by se skládal ze tří evropských orgánů dohledu, jed
noho pro bankovnictví, jednoho pro cenné papíry a jed
noho pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění, a aby byla zřízena Evropská rada pro systémová
rizika.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na
článek 50, čl. 53 odst. 1 a články 62 a 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociální
ho výboru (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Finanční krize v letech 2007 a 2008 odhalila závažné ne
dostatky v dohledu nad finančním trhem jak v konkrétních
případech, tak ve vztahu k finančnímu systému jako cel
ku. Modely dohledu na úrovni jednotlivých členských států
pokulhávají za finanční globalizací a realitou integrova
ných a vzájemně propojených evropských finančních trhů,
na kterých mnoho finančních institucí působí přeshra
ničně. Krize odhalila nedostatky v oblastech spolupráce,
koordinace, jednotného uplatňování práva Unie a důvěry
mezi vnitrostátními orgány dohledu.

(1) Stanovisko ze dne 18. března 2010 (Úř. věst. C 87, 1.4.2010, s. 1).
(2) Stanovisko ze dne 18. března 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku).
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. září 2010 (dosud nezveřej
něný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu
2010.
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a specifikace týkající se aktů v přenesené pravomoci, jak je
podrobně uvedeno v článku 290 Smlouvy o fungování EU.

Komise ve svém sdělení ze dne 4. března 2009 nazvaném
„Urychlit oživení evropské ekonomiky“ navrhla předložení
legislativních návrhů týkajících se zřízení ESFS a ve sdělení
ze dne 27. května 2009 nazvaném „Evropský dohled nad
finančním trhem“ uvedla podrobnější informace o možné
architektuře tohoto nového rámce dohledu.

Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání, které se ko
nalo ve dnech 18. a 19. června 2009, doporučila zřízení
Evropského systému orgánů dohledu nad finančním tr
hem, který by se měl skládat ze tří nových evropských or
gánů dohledu. Systém by se měl zaměřit na zvýšení kvality
a jednoty vnitrostátního dohledu, posílení kontroly nad
skupinami s přeshraniční působností a vytvoření jednot
ného evropského soboru pravidel, který by se vztahoval na
všechny finanční instituce na vnitřním trhu. Evropská rada
zdůraznila, že evropské orgány dohledu by také měly mít
pravomoc dohledu nad ratingovými agenturami, a vyzvala
Komisi, aby připravila konkrétní návrhy pro zajištění stě
žejní úlohy ESFS v krizových situacích.

(6)

Dne 23. září 2009 přijala Komise návrhy tří nařízení zři
zujících ESFS, zahrnující zřízení tří evropských orgánů
dohledu.

(7)

Má-li ESFS fungovat efektivně, je nutné pozměnit právní
předpisy Unie v oblasti působnosti zmíněných tří evrop
ských orgánů dohledu. Tyto změny se týkají vymezení roz
sahu některých pravomocí evropských orgánů dohledu,
začlenění některých pravomocí stanovených právními
předpisy Unie a změn k zajištění řádného a efektivního
fungování evropských orgánů dohledu v rámci ESFS.

(8)

Zřízení tří evropských orgánů dohledu by mělo být dopro
vázeno vytvořením jednotného souboru pravidel, aby se
zajistila důsledná harmonizace a jednotné uplatňování,
a tím se přispělo k účinnějšímu fungování vnitřního trhu.

(9)

Nařízení, kterými se zřizuje ESFS, stanoví, že evropské
orgány dohledu mohou v oblastech konkrétně stano
vených příslušnými právními předpisy vypracovávat návr
hy technických norem, které se předkládají Komisi ke
schválení v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungo
vání Evropské unie prostřednictvím aktů v přenesené pra
vomoci nebo prováděcích aktů. Tato směrnice by měla
určit první soubor takových oblastí a nemělo by jí být do
tčeno rozšíření těchto oblastí v budoucnu.

(10)

Příslušné právní předpisy by měly definovat oblasti, v nichž
mají evropské orgány dohledu pravomoc vypracovávat ná
vrhy technických norem, a způsob jejich schvalování. Pří
slušné právní předpisy by měly stanovit prvky, podmínky
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(11)

V rámci identifikace oblastí technických norem by se měla
nalézt přiměřená rovnováha při vytváření jednotného sou
boru harmonizovaných pravidel a předejít zbytečně kom
plikované regulaci a vymáhání. Měly by být vybrány pouze
takové oblasti, v nichž konzistentní technická pravidla vý
znamně a efektivně přispějí k dosažení cílů příslušných
právních předpisů, přičemž musí být zajištěno, aby poli
tická rozhodnutí přijímaly svými obvyklými postupy Ev
ropský parlament, Rada a Komise.

(12)

Problematika, která je předmětem technických norem, by
měla být skutečně technická, takže jejich příprava bude vy
žadovat odborné znalosti odborníků v oblasti dohledu.
Technické normy přijaté jako akty v přenesené pravomoci
by měly dále rozvíjet, upřesňovat a určovat podmínky dů
sledné harmonizace a jednotného uplatňování pravidel ob
sažených v základních nástrojích přijímaných Evropským
parlamentem a Radou a doplňovat nebo měnit jiné než
podstatné prvky legislativního aktu. Technické normy při
jaté jako prováděcí předpisy by měly stanovit podmínky
pro jednotné uplatňování právně závazných aktů Unie.
Technické normy by neměly být politické povahy.

(13)

V případě regulačních technických norem je vhodné zavést
postup stanovený v článcích 10 až 14 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evrop
ského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankov
nictví) (1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro pro pojišťovnictví a zaměstnanec
ké penzijní pojištění) (2) a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu
dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (3).
Prováděcí technické normy by měly být přijímány postu
pem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení
(EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010. Evrop
ská rada schválila tzv. Lamfalussyho čtyřúrovňový přístup,
aby se postup při vypracování právních předpisů Unie ve
finanční oblasti stal efektivnější a transparentnější. Komise
je zmocněna k přijetí opatření úrovně 2 v mnoha oblas
tech, přičemž velký počet nařízení a směrnic úrovně 2 je
v platnosti. V případě, že regulační technické normy mají
dále rozpracovat, upřesnit nebo určit podmínky uplatňo
vání těchto opatření úrovně 2, měly by být přijaty až poté,
co je příslušné opatření úrovně 2 přijato, a měly by být slu
čitelné s tímto opatřením úrovně 2.

(1) Viz strana 12 v tomto čísle Úředního věstníku.
(2) Viz strana 48 v tomto čísle Úředního věstníku.
(3) Viz strana 84 v tomto čísle Úředního věstníku.
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(14)

Závazné technické normy přispívají k jednotnému soubo
ru pravidel v oblasti finančních služeb, jak potvrdila Evrop
ská rada ve svých závěrech z června roku 2009. V souladu
se zásadou obezřetnosti v oblasti dohledu by vytváření
a upřesňování závazných technických norem, specifikace
nebo určování podmínek uplatňování těchto požadavků
nemělo bránit členským státům, aby požadovaly, pokud
nejsou některé požadavky legislativních aktů Unie plně
harmonizovány, dodatečné informace nebo stanovily pří
snější požadavky. Technické normy by proto měly umož
ňovat členským státům, aby tak v konkrétních oblastech
činily, pokud tyto legislativní akty takovou možnost roz
hodování připouštějí.

(15)

Jak je stanoveno v nařízeních, kterými se zřizuje ESFS, měly
by evropské orgány dohledu před předložením technic
kých norem Komisi v případě potřeby vést otevřené ve
řejné konzultace týkající se těchto technický norem
a provést analýzu potenciálních souvisejících nákladů
a přínosů.

(16)

Mělo by být umožněno, aby technické normy stanovily
přechodná opatření s odpovídajícími lhůtami, pokud by
náklady okamžitého provádění byly nepřiměřeně vysoké
v poměru k jejich přínosům.

(17)

Nařízení, kterými se zřizuje ESFS, stanoví mechanismus
pro urovnávání sporů mezi příslušnými vnitrostátními
orgány dohledu. V případě, že příslušný orgán nesouhlasí
s postupem nebo obsahem opatření či nečinností jiného
příslušného orgánu v oblastech uvedených v právních ak
tech Unie podle nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU)
č. 1094/2010 nebo nařízení (EU) č. 1095/2010, ve kterých
příslušné právní předpisy vyžadují spolupráci, koordinaci
nebo společné rozhodování příslušných vnitrostátních or
gánů z více než jednoho členského státu, by mělo být ev
ropským orgánům dohledu umožněno poskytnout na
žádost dotčeného příslušného orgánu pomoc příslušným
vnitrostátním orgánům dospět k dohodě ve lhůtě stano
vené evropskými orgány dohledu, která by měla zohlednit
veškeré relevantní lhůty v příslušných právních předpisech
a naléhavost a složitost sporu. Pokud takový spor pře
trvává, měly by být evropské orgány dohledu oprávněny
záležitost urovnat.

(18)

Nařízení, kterými se zřizuje ESFS, požadují, aby případy,
v nichž může být použit mechanismus pro urovnávání
sporů mezi vnitrostátními příslušnými orgány, byly kon
krétně uvedeny v odvětvových právních předpisech. Tato
směrnice by měla identifikovat první soubor těchto pří
padů a neměla by mít vliv na doplnění dalších případů
v budoucnosti. Neměla by bránit evropským orgánům
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dohledu v tom, aby jednaly v souladu s dalšími pravomo
cemi nebo plnily úkoly stanovené ve zřizovacích naříze
ních, včetně nezávazného zprostředkování a přispívání
k důslednému, účinnému a efektivnímu uplatňování práv
ních předpisů Unie. Navíc v těch oblastech, v nichž již pří
slušné právní předpisy zavedly určitou formu nezávazného
zprostředkování nebo v nichž existují lhůty k přijetí spo
lečných rozhodnutí jedním či více příslušnými vnitrostát
ními orgány, jsou zapotřebí změny s cílem zajistit jednak
jasnost a minimální zasahování do procesu společného
rozhodování, a jednak to, aby v případě potřeby mohly ev
ropské orgány dohledu vyřešit spory. Závazný postup pro
urovnávání sporů má řešit situace, kdy příslušné vnitrostát
ní orgány dohledu nemohou mezi sebou vyřešit proce
durální či věcné otázky týkající se souladu s právními
předpisy Unie.

(19)

Tato směrnice by tudíž měla určit situace, ve kterých může
vznikat potřeba řešit procedurální nebo věcnou otázku tý
kající se souladu s právem Unie a orgány dohledu přitom
nejsou schopny danou záležitost vyřešit samy. V takových
situacích by měl některý z vnitrostátních orgánů dohledu
předložit záležitost příslušnému evropskému orgánu do
hledu. Tento evropský orgán dohledu by měl jednat v sou
ladu s postupem stanoveným ve zřizovacím nařízení
a v této směrnici. Měl by mít možnost požadovat od do
tčených příslušných orgánů, aby za účelem urovnání dané
záležitosti a zajištění souladu s právem Unie přijaly určitá
opatření nebo od nich upustily, a to se závaznou platností
pro tyto příslušné orgány. V případě, že příslušné právní
předpisy Unie ponechávají členským státům možnost roz
hodnout podle vlastního uvážení, by neměla rozhodnutí
evropského orgánu dohledu nahrazovat rozhodnutí pří
slušného orgánu přijatá podle práva Unie.

(20)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze
dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových in
stitucí a o jejím výkonu (1) upravuje zprostředkování nebo
společná rozhodnutí, pokud jde o určení významných po
boček pro účely členství v kolegiu dohledu, validaci mode
lu a hodnocení rizika skupiny. Ve všech těchto oblastech
by měly změny příslušných ustanovení jasně stanovit, že
v případě sporu může Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro bankovnictví) spor ve stanovené lhůtě vyřešit
postupem podle nařízení (EU) č. 1093/2010. Tento pří
stup ozřejmuje, že i když by orgán Evropský orgán dohle
du (Evropský orgán pro bankovnictví) neměl nahradit
rozhodování příslušných orgánů dohledu podle práva
Unie, mělo by být možné, aby spory byly řešeny a spolu
práce posílena dříve, než je učiněno či zveřejněno konečné
rozhodnutí ve vztahu k instituci.

(1) Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.
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Aby se zajistil hladký přechod stávajících úkolů Evrop
ského výboru orgánů bankovního dohledu, Evropského
výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstna
neckým penzijním pojištěním a Evropského výboru re
gulátorů trhů s cennými papíry na nové evropské orgány
dohledu, měly by být odkazy na tyto výbory nahrazeny ve
všech příslušných právních předpisech odkazy na Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví), Ev
ropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) a na Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).

Uvedení postupu projednávání ve výborech do souladu se
Smlouvou o fungování EU, zejména s jejími články 290
a 291, by mělo proběhnout individuálně. Za účelem zo
hlednění technického vývoje na finančních trzích a upřes
nění požadavků stanovených ve směrnicích pozměněných
touto směrnicí, by Komise měla mít pravomoc přijímat
opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU.

(24)

Evropský parlament a Rada by měly mít možnost vyslovit
proti aktu v přenesené pravomoci námitky ve lhůtě tří mě
síců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parla
mentu nebo Rady by mělo být možné prodloužit tuto
lhůtu o tři měsíce v případě, že se jedná o oblasti důle
žitého zájmu. Evropskému parlamentu a Radě by mělo být
umožněno informovat ostatní orgány o svém záměru ná
mitky nevyslovit. Takové rychlé schválení aktů v přenesené
pravomoci je obzvláště vhodné, jestliže je třeba dodržet
lhůty, například v případě harmonogramů stanovených
v základním aktu, podle nichž má Komise přijímat akty
v přenesené pravomoci.

(25)

(26)

(27)

Důvěrné informace vyměňované mezi příslušnými orgány
a evropskými orgány dohledu nebo Evropskou radou pro
systémová rizika nebo těmto orgánům předané by měly
podléhat povinnosti zachovávat služební tajemství, která
platí pro osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané u pří
slušných orgánů, které informace získají.

(28)

Nařízení, kterými se zřizují evropské orgány dohledu, sta
noví, že evropské orgány dohledu mohou navazovat kon
takty s orgány dohledu ze třetích zemí a napomáhat při
přípravě rozhodnutí o rovnocennosti týkajících se režimů
dohledu ve třetích zemích. Směrnice Evropského parla
mentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích
finančních nástrojů (1) a směrnice 2006/48/ES by měly být
změněny, aby se evropským orgánům dohledu umožnilo
uzavřít dohody o spolupráci s třetími zeměmi a vyměňo
vat informace v případech, kdy uvedené třetí země mohou
zaručit ochranu služebního tajemství.

(29)

Existence jediného konsolidovaného seznamu či rejstříku
pro každou kategorii finančních institucí v Unii, což je
nyní úkol všech příslušných vnitrostátních orgánů, zlepší
transparentnost a je vhodnější v kontextu jednotného fi
nančního trhu. Úkolem evropských orgánů dohledu by
mělo být zřídit, zveřejňovat a pravidelně aktualizovat rej
stříky a seznamy finančních subjektů v rámci Unie. To se
týká seznamu povolení udělených úvěrovým institucím
příslušnými vnitrostátními orgány dohledu, rejstříku všech
investičních podniků a seznamu regulovaných trhů podle
směrnice 2004/39/ES. Podobně by mělo být úkolem
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cen
né papíry a trhy) zřídit, zveřejnit a pravidelně aktualizovat
seznamy schválených prospektů a osvědčení o schválení
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který
má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných
papírů k obchodování (2).

(30)

V těch oblastech, v nichž mají evropské orgány dohledu
povinnost vypracovat návrhy technických norem, by uve
dené návrhy měly být předloženy Komisi do tří let od zří
zení evropských orgánů dohledu, nebyla-li příslušným
právním předpisem stanovena jiná lhůta.

(31)

Úkoly Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu
pro cenné papíry a trhy) v souvislosti se směrnicí Evrop
ského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května
1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech
a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (3) by
neměla být dotčena pravomoc Evropského systému cent
rálních bank podporovat plynulé fungování platebních sy
stémů v souladu s čl. 127 odst. 2 čtvrtou odrážkou
Smlouvy o fungování EU.

K zajištění plné účinnosti nového rámce stanoveného ve
Smlouvě o fungování EU je nezbytné upravit a nahradit
prováděcí pravomoci podle článku 202 Smlouvy o zalo
žení Evropského společenství (Smlouvy o ES) odpovídají
cími ustanoveními podle článků 290 a 291 Smlouvy
o fungování EU. Tento přezkum by měl být dokončen do
tří let ode dne vstupu Lisabonské smlouvy v platnost
a k uvedenému dni by se rovněž měly přestat uplatňovat
zbývající prováděcí pravomoci podle článku 202 Smlouvy
o ES.

(23)

V prohlášení (č. 39) k článku 290 Smlouvy o fungování EU
připojeném k závěrečnému aktu mezivládní konference,
která přijala Lisabonskou smlouvu podepsanou dne
13. prosince 2007, vzala tato konference na vědomí záměr
Komise pokračovat při vypracovávání návrhů aktů v pře
nesené pravomoci v oblasti finančních služeb v konzulta
cích s odborníky jmenovanými členskými státy, a to
v souladu se svými zavedenými postupy.

Nová architektura dohledu zřízená ESFS bude vyžadovat,
aby vnitrostátní orgány dohledu úzce spolupracovaly
s evropskými orgány dohledu. Změny příslušných práv
ních předpisů by měly zajistit, že povinnosti sdílet infor
mace podle nařízení, kterými se evropské orgány dohledu
zřizují, nebrání žádné právní překážky.
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(1) Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.
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(3) Úř. věst. L 166, 11.6.1998, s. 45.
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Technickými normami, jejichž návrhy má vypracovat Ev
ropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) v souladu s touto
směrnicí a v souvislosti se směrnicí Evropského parla
mentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o čin
nostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
a dohledu nad nimi (1) by neměly být dotčeny pravomoci
členských států, pokud jde o obezřetnostní požadavky na
tyto instituce podle směrnice 2003/41/ES.

parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006
o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvě
rových institucí (2) a za splnění požadavků příslušných
technických norem.

(36)

Jelikož cílů této směrnice, totiž zlepšení fungování vnitř
ního trhu prostřednictvím zajištění vysoké, efektivní a jed
notné úrovně obezřetnostní regulace a dohledu, ochrany
vkladatelů, investorů a oprávněných osob, a tím podniků
a spotřebitelů, ochrany integrity, účinnosti a řádného fun
gování finančních trhů, zachovávání stability a udržitel
nosti finančního systému, udržování reálné ekonomiky,
zajišťování veřejných financí a posilování mezinárodní ko
ordinace dohledu, nemůže být uspokojivě dosaženo na
úrovni členských států, a proto ji může být lépe dosaženo
na úrovni Unie z důvodu rozsahu těchto cílů, může Unie
přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stano
venou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se
zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro
dosažení uvedených cílů.

(37)

Komise by měla do 1. ledna 2014 podat Evropskému pa
rlamentu a Radě zprávu o tom, zda evropské orgány do
hledu předložily návrh technických norem uvedených
v této směrnici, a měla by předložit vhodné návrhy.

(38)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne
19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních
systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými
papíry (3), směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém do
zoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investič
ními podniky ve finančním konglomerátu (4), směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. led
na 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci
s trhem (zneužívání trhu) (5), směrnice 2003/41/ES, směr
nice 2003/71/ES, směrnice 2004/39/ES, směrnice Evrop
ského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne15. prosince
2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících
se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou při
jaty k obchodování na regulovaném trhu (6), směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne
26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému
k praní peněz a financování terorismu (7), směrnice
2006/48/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/49/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci práv
ních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektiv
ního investování do převoditelných cenných papírů
(SKIPCP) (8) by proto měly být odpovídajícím způsobem
změněny,

Podle čl. 13 odst. 5 směrnice 2003/71/ES může příslušný
orgán domovského členského státu přenést schvalování
prospektu na příslušný orgán jiného členského státu, po
kud s tím tento příslušný orgán souhlasí. Ustanovení čl. 28
odst. 4 nařízení (EU) č. 1095/2010 požaduje, aby takové
dohody o delegování byly Evropskému orgánu dohledu
(Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) oznámeny
nejméně jeden měsíc před nabytím jejich účinnosti. S ohle
dem na zkušenosti s přenášením schválení podle směrnice
2003/71/ES, která stanoví kratší lhůty, je nicméně vhodné
čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) č. 1095/2010 na tuto situaci
neuplatnit.

V současnosti není třeba, aby evropské orgány dohledu vy
pracovávaly návrhy technických norem týkající se
stávajících požadavků na to, aby osoby, které skutečně řídí
činnost investičních podniků, úvěrových institucí, SKIPCP
a jejich správcovských společností, měly dostatečně dob
rou pověst a dostatečné množství zkušeností, aby se zajis
tilo řádné a obezřetné řízení z jejich strany. S ohledem na
důležitost těchto požadavků by však evropské orgány do
hledu měly dát přednost tomu, aby v obecných pokynech
určily osvědčené postupy a zajistily postupné sbližování
dohledových a obezřetnostních postupů s těmito osvěd
čenými postupy. Měly by činit totéž, i pokud jde o obezřet
nostní požadavky týkající se sídla takových subjektů.

Jednotný evropský soubor pravidel pro všechny finanční
instituce na vnitřním trhu, by měl zajistit vhodnou harmo
nizaci kritérií a metod, které budou příslušné orgány pou
žívat při posuzování rizika úvěrových institucí. Účelem
vypracovávání návrhů technických norem v souvislosti
s přístupem založeným na interním ratingu, pokročilým
přístupem k měření a na přístupech zohledňujících vnitřní
model tržního rizika, jak je uvedeno v této směrnici, by
mělo být zejména zajištění kvality a důkladnosti takových
přístupů, jakož i důslednost jejich přezkoumávání ze strany
příslušných orgánů. Tyto technické normy by měly přísluš
ným orgánům umožňovat, aby finančním institucím po
volily vyvíjet rozdílné přístupy založené na jejich
zkušenostech a zvláštních podmínkách v souladu s poža
davky směrnice 2006/48/ES a směrnice Evropského

(1) Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10.
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(3)
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(7)
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zří
zení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu
pro bankovnictví) (*), nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1094/2010 (**) o zřízení Evropského or
gánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) a nařízení Evrop
ského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (***) o zří
zení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu
pro cenné papíry a trhy) (dále jen ‚společný výbor‘).

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Změny směrnice 98/26/ES
Směrnice 98/26/ES se mění takto:
1) V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3. Členský stát uvedený v odstavci 2 okamžitě uvědomí
Evropskou radu pro systémová rizika, ostatní členské státy
a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1095/2010 (*).

L 331/125

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(**) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(***) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.“;
b)

doplňuje se odstavec, který zní:

(*) Úř. věst. L 999, 15.12.2010, s. 84“.
2) V čl. 10 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy určí systémy a příslušné provozovatele
systémů, kteří spadají do oblasti působnosti této směrnice,
oznámí je Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgá
nu pro cenné papíry a trhy) a sdělí mu, které orgány byly ur
čeny v souladu s čl. 6 odst. 2. Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zveřejní tyto infor
mace na svých internetových stránkách.“
3) Vkládá se článek, který zní:
„Článek 10a
1. Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují
s Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro
cenné papíry a trhy) v souladu s nařízením (EU)
č. 1095/2010.
2.
Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému
orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry
a trhy) veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento
orgán plnit své povinnosti podle článku 35 nařízení (EU)
č. 1095/2010.“
Článek 2
Změny směrnice 2002/87/ES
Směrnice 2002/87/ES se mění takto:
1) Článek 4 se mění takto:
a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Koordinátor určený v souladu s článkem 10 infor
muje mateřský podnik v čele skupiny, nebo pokud ma
teřský podnik neexistuje, informuje regulovaný podnik
s nejvyšší bilanční sumou v nejvýznamnějším finančním
sektoru ve skupině o tom, že skupina byla určena za fi
nanční konglomerát, a o určení koordinátora.
Koordinátor rovněž informuje příslušné orgány, které
povolily regulované podniky ve skupině, a příslušné
orgány členského státu, ve kterém má sídlo smíšená fi
nanční holdingová společnost, a Společný výbor evrop
ských orgánů dohledu zřízený článkem 54 nařízení

„3. Společný výbor zveřejní na své internetové strán
ce seznam určených finančních konglomerátů a provádí
jeho aktualizace. Tyto informace jsou dostupné pomocí
hypertextového odkazu na internetových stránkách kaž
dého z evropských orgánů dohledu.“.
2) V čl. 9 odst. 2 se doplňuje písmeno, které zní:

„d) zavedení mechanismů, které přispívají ke vhodným
ozdravným postupům a plánům, postupům a plánům
pro řešení úpadků a v případě potřeby je rozvíjejí. Tyto
mechanismy jsou pravidelně aktualizovány.“.
3) Název oddílu 3 se nahrazuje tímto:
„OPATŘENÍ K USNADNĚNÍ DOPLŇKOVÉHO DOZORU A PRAVO
MOCI SPOLEČNÉHO VÝBORU“

4) V oddílu 3 se vkládá tento článek:
„Článek 9a
Úloha společného výboru
Společný výbor v souladu s článkem 56 nařízení (EU)
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU)
č. 1095/2010 zajistí ve všech odvětvích i státech dohled nad
dodržováním právních předpisů Unie.“
5) V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Pro zajištění vhodného doplňkového dozoru nad re
gulovanými podniky ve finančním konglomerátu je jme
nován jediný koordinátor příslušný pro koordinaci a výkon
doplňkového dozoru z řad příslušných orgánů dotčených
členských států, včetně orgánů členského státu, ve kterém má
sídlo smíšená finanční holdingová společnost. Na interne
tových stránkách společného výboru se zveřejní jméno či
název koordinátora.“.
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6) V čl. 11 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V zájmu usnadnění doplňkového dozoru a jeho vybudování
na širokém právním základě uzavřou koordinátor a další do
tyčné příslušné orgány a v případě potřeby i další dotyčné
příslušné orgány koordinační dohody. Koordinační dohody
mohou koordinátorovi svěřovat další úkoly a mohou upřes
ňovat postupy pro dotyčné příslušné orgány při rozhodová
ní podle článků 3 a 4, čl. 5 odst. 4, článku 6, čl. 12 odst. 2
a článků 16 a 18 a pro spolupráci s jinými příslušnými
orgány.

V souladu s článkem 8 a s postupem stanoveným v člán
ku 56 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU)
č. 1094/2010 nebo nařízení (EU) č. 1095/2010 evropské
orgány dohledu v rámci společného výboru vypracují obec
né pokyny zaměřené na sbližování praxe dohledu s ohledem
na konzistenci koordinačních dohod o dohledu v souladu
s článkem 131a směrnice 2006/48/ES a čl. 248 odst. 4 směr
nice 2009/138/ES.“

7) V čl. 12 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Příslušné orgány si mohou rovněž vyměňovat informace,
které mohou potřebovat k plnění svých úkolů, o regulo
vaných podnicích ve finančním konglomerátu v souladu se
sektorovými předpisy s těmito orgány: centrálními bankami,
Evropským systémem centrálních bank, Evropskou centrální
bankou a Evropskou radou pro systémová rizika v souladu
s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřet
nostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evrop
ské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (*).
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9) V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Členské státy zajistí, aby na jejich území neexistovaly
žádné právní překážky, které by bránily fyzickým a právnic
kým osobám zahrnutým do doplňkového dozoru, bez ohle
du na to, zda se jedná o regulované podniky či nikoli,
vyměňovat si mezi sebou informace, které mohou být vý
znamné pro účely doplňkového dozoru, a vyměňovat si in
formace v souladu s touto směrnicí a s evropskými orgány
dohledu podle článku 35 nařízení (EU) č. 1093/2010, naří
zení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010, v pří
padě potřeby prostřednictvím společného výboru.“

10) V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen čl. 17 odst. 2, mohou členské státy určit, jaká
opatření mohou příslušné orgány přijmout ohledně
smíšených finančních holdingových společností. V souladu
s postupem podle článku 16 a 56 nařízení (EU) č. 1093/2010,
nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo nařízení (EU) č. 1095/2010
mohou evropské orgány dohledu v rámci společného výbo
ru vypracovat obecné pokyny pro opatření vztahující se
k smíšeným finančním holdingovým společnostem.“.

11) Článek 18 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Aniž jsou dotčeny sektorové předpisy, ověřují pří
slušné orgány v případě, že se použije čl. 5 odst. 3, zda
regulované podniky, jejichž mateřský podnik má sídlo
ve třetí zemi, podléhají dozoru ze strany příslušného or
gánu třetí země, který je rovnocenný dozoru stanovené
mu touto směrnicí pro doplňkový dozor nad
regulovanými podniky uvedenými v čl. 5 odst. 2. Ově
ření provádí příslušný orgán, který by byl koordináto
rem, kdyby se měla použít kritéria stanovená v čl. 10
odst. 2, na žádost mateřského podniku nebo kteréhoko
li z regulovaných podniků povolených v Unii nebo
z vlastního podnětu.

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.“

8) Vkládá se článek, který zní:

„Článek 12a
Tento příslušný orgán konzultuje ostatní dotyčné pří
slušné orgány a vyvine veškeré úsilí, aby byly dodrženy
obecné pokyny vypracované v rámci společného výbo
ru v souladu s články 16 a 56 nařízení (EU)
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo naří
zení (EU) č. 1095/2010.“;

Spolupráce a výměna informací se společným výborem

1.
Příslušné orgány spolupracují pro účely této směrnice
se společným výborem v souladu s nařízením (EU)
č. 1093/2010, nařízením (EU) č. 1094/2010 nebo nařízením
(EU) č. 1095/2010.
b)
2.
Příslušné orgány bezodkladně poskytnou společnému
výboru veškeré informace nezbytné k tomu, aby tyto orgány
mohly plnit své povinnosti podle článku 35 nařízení (EU)
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo nařízení
(EU) č. 1095/2010.“

za odstavec 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a. Nesouhlasí-li příslušný orgán s rozhodnutím ji
ného příslušného orgánu podle tohoto odstavce, použije
se článek 19 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU)
č. 1094/2010 nebo nařízení (EU) č. 1095/2010.“
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12) V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Aniž je dotčen čl. 218 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungo
vání Evropské unie, Komise, jíž je nápomocen společný vý
bor, Evropský výbor pro bankovnictví, Evropský výbor pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Výbor
pro finanční konglomeráty, přezkoumá výsledky jednání
uvedených v odstavci 1 a výsledný stav.“.
13) V čl. 20 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní:
„Tato opatření se nemohou týkat oblastí, v nichž byly pravo
moci přeneseny na Komisi nebo jí byly svěřeny, pokud jde
o položky uvedené v článku 21a.“.
14) Článek 21 se mění takto:
a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Evropské orgány dohledu mohou prostřednictvím
společného výboru poskytovat obecné pokyny ohledně
toho, zda je pravděpodobné, že ujednání o doplňkovém
dozoru příslušných orgánů ve třetích zemích dosahují
cílů doplňkového dozoru, jak jsou vymezeny v této
směrnici, ve vztahu k regulovaným podnikům ve finanč
ním konglomerátu, v jehož čele stojí podnik se sídlem ve
třetí zemi. Společný výbor tyto obecné pokyny průběž
ně přezkoumává a přihlíží ke všem změnám doplňko
vého dozoru prováděného příslušnými orgány třetích
zemí.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Do 1. prosince 2011 Komise přezkoumá
článek 20 a předloží veškeré vhodné legislativní návrhy,
aby bylo možné v souvislosti s touto směrnicí plně
uplatňovat akty v přenesené pravomoci podle člán
ku 290 Smlouvy o fungování EU a prováděcí akty podle
článku 291 Smlouvy o fungování EU. Aniž jsou dotče
na již přijatá prováděcí opatření, pravomoci přijímat
prováděcí opatření, které byly Komisi svěřeny v člán
ku 21 a které přetrvávají i po vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost, se přestanou uplatňovat dne 1. prosince
2012.“.

15) Vkládá se článek, který zní:
„Článek 21a
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b)

čl. 2 bod 17 pro stanovení postupů nebo upřesnění
kritérií pro určení ‚dotyčných příslušných orgánů‘;

c)

čl. 3 odst. 5 pro upřesnění alternativních parametrů pro
určení finančního konglomerátu.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU)
č. 1094/2010 nebo nařízení (EU) č. 1095/2010.

2.
Za účelem jednotného uplatňování této směrnice mo
hou evropské orgány dohledu v souladu s článkem 56 naří
zení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo
nařízení (EU) č. 1095/2010 vypracovat návrhy prováděcích
technických norem, pokud jde o:

a)

čl. 6 odst. 2 k zajištění jednotných podmínek uplatňo
vání této směrnice a upřesnění metod výpočtu uvede
ných v příloze I části II, avšak aniž je dotčen čl. 6 odst. 4;

b)

čl. 7 odst. 2 k zajištění jednotných podmínek uplatňo
vání postupů zahrnutí položek do rozsahu definice ‚kon
centrací rizik‘ v rámci obezřetnostního dohledu
uvedeného v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci;

c)

čl. 8 odst. 2 k zajištění jednotných podmínek uplatňo
vání postupů pro zahrnutí položek do rozsahu definice
‚transakcí uvnitř skupiny‘ v rámci obezřetnostního do
hledu uvedeného v čl. 8 odst. 2 třetím pododstavci.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU)
č. 1094/2010 nebo nařízení (EU) č. 1095/2010.“

Článek 3
Změny směrnice 2003/6/ES

Směrnice 2003/6/ES se mění takto:

Technické normy
1.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace této směr
nice mohou evropské orgány dohledu v souladu s člán
kem 56 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU)
č. 1094/2010 nebo nařízení (EU) č. 1095/2010 vypracovat
návrhy regulačních technických norem, pokud jde o:
a)

čl. 2 bod 11 pro upřesnění uplatňování článku 17 směr
nice Rady 78/660/EHS v souvislosti s touto směrnicí;

1) V čl. 1 bodu 5 se doplňuje pododstavce, který znějí:

„Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1095/2010 (*) může vypracovat návrhy prováděcích
technických norem za účelem zajištění jednotných podmínek
uplatňování aktů přijatých Komisí v souladu s tímto článkem
ve vztahu k uznávaným tržním postupům.
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v druhém pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

6) Článek 16 se mění takto:
a)

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.“

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňo
„11.
vání aktů přijatých Komisí v souladu s odst. 10 prvním pod
odstavcem šestou odrážkou může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy
prováděcích technických norem.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
3) Článek 8 se mění takto:
dosavadní znění se označuje jako odstavec 1;

b)

doplňuje se odstavec, který zní:

b)

Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy pro
váděcích technických norem uvedených v prvním pod
odstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU)
č. 1095/2010.“
4) V článku 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

V případě, že příslušný orgán zveřejnil správní opatření nebo
sankci, oznámí tuto skutečnost současně Evropskému orgá
nu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy).
V případě, že se zveřejněná sankce týká investičního podni
ku povoleného v souladu se směrnicí 2004/39/ES, Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) při
pojí odkaz na zveřejněnou sankci v rejstříku investičních
podniků vytvořeném podle čl. 5 odst. 3 směrnice
2004/39/ES.“.
5) Za článek 15 se vkládá nový článek, který zní:

v odstavci 4 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování Evrop
ské unie, může příslušný orgán, jehož žádosti o zahájení
vyšetřování nebo žádosti o povolení pro jeho zaměst
nance, aby mohli doprovázet své protějšky v příslušných
orgánech jiného členského státu, není vyhověno v při
měřené lhůtě nebo jehož žádost je zamítnuta, na toto za
mítnutí nebo nevyhovění v přiměřené lhůtě upozornit
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné pa
píry a trhy). V takovém případě může Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) jed
nat v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1095/2010,
aniž jsou dotčeny možnosti odmítnout vyhovět žádosti
o informace uvedené ve čtvrtém pododstavci tohoto od
stavce a možnost Evropského orgánu dohledu (Evrop
ského orgánu pro cenné papíry a trhy) jednat v souladu
s článkem 17 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

„2. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování aktů přijatých Komisí v souladu odstavcem 1
může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cen
né papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích tech
nických norem.

Členské státy poskytnou každoročně Evropskému or
„5.
gánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy)
souhrnné informace týkající se všech správních opatření
a sankcí uložených v souladu s odstavci 1 a 2.

v odstavci 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování Evrop
ské unie, může příslušný orgán, jehož žádosti o infor
mace nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno nebo jehož
žádost o informace byla zamítnuta, na toto zamítnutí
nebo nevyhovění v přiměřené lhůtě upozornit Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).
V takovém případě Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro cenné papíry a trhy) může jednat v souladu
s článkem 19 nařízení (EU) č. 1095/2010, aniž jsou do
tčeny možnosti odmítnout vyhovět žádosti o informace
stanovené v druhém pododstavci tohoto odstavce
a možnost Evropského orgánu dohledu (Evropského or
gánu pro cenné papíry a trhy) jednat v souladu s člán
kem 17 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

2) V článku 6 se doplňuje odstavec, který zní:

a)
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c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování odstavců 2 a 4 může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem pro postupy a for
my týkající se výměny informací a přeshraniční kontroly,
jak jsou uvedeny v tomto článku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy pro
váděcích technických norem uvedených v prvním pod
odstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU)
č. 1095/2010.“

7) Za článek 17 se vkládá článek, který zní:

„Článek 15a

„Článek 17a

1. Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují
s Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro
cenné papíry a trhy) v souladu s nařízením (EU)
č. 1095/2010.

Do 1. prosince 2011 Komise přezkoumá články 1, 6, 8, 14,
a 16 a předloží veškeré vhodné legislativní návrhy, aby bylo
možno v souvislosti s touto směrnicí plně uplatňovat akty
v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungo
vání Evropské unie a prováděcí akty podle článku 291 Smlou
vy o fungování Evropské unie. Aniž jsou dotčena již přijatá
prováděcí opatření, pravomoci přijímat prováděcí opatření,
které byly Komisi svěřeny v článku 17 a které se uplatňují
i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, se přestanou
uplatňovat dne 1. prosince 2012.“.

2.
Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému
orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry
a trhy) veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento
orgán plnit své povinnosti, v souladu s článkem 35 nařízení
(EU) č. 1095/2010.“
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Článek 4
Změny směrnice 2003/41/ES
Směrnice 2003/41/ES se mění takto:
1) Článek 9 se mění takto:
a)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a) instituce byla zapsána příslušným dozorovým orgá
nem ve vnitrostátním rejstříku nebo byla povolena;
v případě přeshraničních činností uvedených v člán
ku 20 se v rejstříku uvádějí také členské státy, ve
kterých instituce působí; tyto informace jsou sděle
ny Evropskému orgánu dohledu (Evropského orgá
nu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění) zřízenému nařízením Evropského parla
mentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (*), který je zve
řejní na svých internetových stránkách;
(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
V případě přeshraniční činnosti uvedené v člán
ku 20 podléhají podmínky provozování instituce před
chozímu povolení příslušnými orgány domovského
členského státu. Při udělení tohoto povolení členské
státy okamžitě informují Evropský orgán dohledu (Ev
ropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké pen
zijní pojištění).“

2) Článek 13 se mění takto:
a)

dosavadní text se označuje jako odstavec 1;

b)

doplňuje se odstavec, který zní:
„2. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro po
jišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) může
vypracovat návrhy prováděcích technických norem pro
formy a formáty dokumentů uvedených v odst. 1
písm. c) bodech i) až vi).

5) V článku 20 se doplňuje odstavec, který zní:
Členské státy podají zprávu Evropskému orgánu do
„11.
hledu (Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstna
necké penzijní pojištění) o svých vnitrostátních předpisech
týkajících se obezřetnostních požadavků v oblasti plánů
zaměstnaneckého penzijního pojištění, na něž se nevztahuje
odkaz v odstavci 1 na vnitrostátní sociální a pracovněprávní
předpisy.
Členské státy aktualizují tyto informace pravidelně a nejmé
ně jednou za dva roky a Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)
zpřístupní tyto informace na svých internetových stránkách.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto odstavce vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)
návrhy prováděcích technických norem pro postupy, for
máty a šablony, jež mají být používány příslušnými orgány
při předávání a aktualizaci příslušných informací pro Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění). Evropský orgán dohle
du (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké pen
zijní pojištění) uvedené návrhy prováděcích technických
norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcích technické
normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.“
6) Článek 21 se mění takto:
a)

b)

„6.
Za účelem další harmonizace pravidel výpočtu tech
nických rezerv, která může být odůvodněná zejména u úro
kových sazeb a dalších předpokladů ovlivňujících úroveň
technických rezerv, vydá Komise po poradě s Evropským or
gánem dohledu (Evropským orgánem pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) každé dva roky nebo na
žádost členského státu zprávu o situaci ohledně vývoje přes
hraničních činností.“.

vkládá se odstavec, který zní:
Příslušné orgány pro účely této směrnice spolu
„2a.
pracují s Evropským orgánem dohledu (Evropským or
gánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění) v souladu s nařízením (EU) č. 1094/2010.
Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému or
gánu dohledu (Evropskému orgánu pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) veškeré informace
nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povin
nosti podle této směrnice a podle nařízení (EU)
č. 1094/2010, v souladu s článkem 35 uvedeného
nařízení.“;

3) V čl. 14 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

4) V čl. 15 odst. 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

název se nahrazuje tímto:
„Spolupráce mezi členskými státy, Evropským orgánem
dohledu (Evropským orgánem pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Komisí“;

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1094/2010.“

„Každé rozhodnutí zakázat činnost instituce musí obsahovat
přesné odůvodnění a být oznámeno dané instituci. Musí být
také oznámeno Evropskému orgánu dohledu (Evropskému
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění).“.
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c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Každý členský stát informuje Komisi a Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) o hlavních pro
blémech, které se vyskytnou při uplatňování této
směrnice.
Komise, Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a pří
slušné orgány členských států prošetří tyto problémy co
nejdříve, aby nalezly vhodné řešení.“.

L 331/130
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Článek 5
Změny směrnice 2003/71/ES

5) Článek 13 se mění takto:
a)

Směrnice 2003/71/ES se mění takto:

„3.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace této směr
nice může Evropský orgán dohledu (Evropský orgánu pro
cenné papíry a trhy) zřízený nařízením Evropského parla
mentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (*) vypracovat návrhy re
gulačních technických norem pro určení výjimek týkajících
odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2 písm. a) až h).
b)
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

2) V čl. 5 odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
„Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování této
směrnice a aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí
v souladu s odstavcem 5 vypracuje Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) návrhy prováděcích
technických norem za účelem zajištění jednotných podmínek
uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí
v souladu s odstavcem 5, pokud jde o jednotnou šablonu pro
prezentaci souhrnu a aby se investorům umožnilo porovnat
příslušný cenný papír s dalšími relevantními produkty.

Pro zajištění jednotných podmínek uplatňování této
směrnice a pro usnadnění komunikace mezi příslušnými
orgány navzájem a mezi příslušnými orgány a Evrop
ským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cen
né papíry a trhy) může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem pro standardní
formuláře, šablony a postupy pro oznamování uvedené
v tomto odstavci.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
3) V článku 7 se doplňuje odstavec, který zní:

4) V článku 8 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„5.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňová
ní aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí v souladu
s odstavcem 4 může Evropský orgán dohledu (Evropský or
gán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích
technických norem.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy provádění tech
nických norem uvedených v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Příslušný orgán domovského členského státu
může přenést schvalování prospektu na příslušný orgán
jiného členského státu po předchozím oznámení Evrop
skému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné
papíry a trhy) a po dohodě s příslušným orgánem. Ta
kové přenesení se oznámí emitentovi, předkladateli na
bídky nebo osobě, která žádá o přijetí k obchodování na
regulovaném trhu, do tří pracovních dnů ode dne roz
hodnutí, které přijme příslušný orgán domovského člen
ského státu. Lhůta uvedená v odstavci 2 začne běžet od
uvedeného dne. Ustanovení čl. 28 odst. 4 nařízení (EU)
č. 1095/2010 se nepoužije na přenesení schvalování
prospektu podle tohoto odstavce.

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

V odstavci 2 se doplňuje pododstavec, který zní:
„Příslušný orgán oznámí Evropskému orgánu dohledu
(Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) schválení
prospektu a jakéhokoli dodatku k tomuto prospektu
v témže okamžiku, kdy je toto schválení oznámeno emi
tentovi, předkladateli nabídky nebo osobě, která žádá
o přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Příslušné
orgány současně poskytnou Evropskému orgánu dohle
du (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) kopii
prospektu a jakéhokoli dodatku k tomuto prospektu.“;

1) V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňová
„4.
ní aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí v souladu
odstavcem 1 může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích
technických norem.
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy pro
váděcích technických norem uvedených v druhém pod
odstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU)
č. 1095/2010.“
6) Článek 14 se mění takto:
a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Jakmile je prospekt schválen, uloží jej emitent,
předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí
k obchodování na regulovaném trhu, u příslušného or
gánu domovského členského státu, který jej zpřístupní
Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro
cenné papíry a trhy), a zveřejní jej co nejdříve, v každém
případě přiměřenou dobu před veřejnou nabídkou do
tyčných cenných papírů nebo jejich přijetím k obchodo
vání, nejpozději na počátku této nabídky či
obchodování. Kromě toho v případě počáteční veřejné
nabídky třídy akcií dosud nepřijaté k obchodování na re
gulovaném trhu, která má být poprvé přijata k obcho
dování, bude prospekt k dispozici nejméně šest
pracovních dnů před koncem nabídky.“;
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vkládá se odstavec, který zní:
„4a.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) na svých internetových stránkách
zveřejní seznam prospektů schválených v souladu s člán
kem 13, případně včetně hypertextového odkazu na
prospekty zveřejněné na internetových stránkách pří
slušného orgánu domovského členského státu, na inter
netových stránkách emitenta nebo na internetových
stránkách regulovaného trhu. Zveřejněný seznam je ak
tualizován a každá položka seznamu zůstává na inter
netových stránkách po dobu nejméně 12 měsíců.“.

7) V článku 16 se doplňuje odstavec, který zní:
Za účelem zajištění důsledné harmonizace, upřesnění
„3.
požadavků podle tohoto článku a zohlednění technického
vývoje na finančních trzích vypracuje Evropský orgán dohle
du (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) návrhy regulač
ních technických norem k upřesnění situací, kdy významná
nová skutečnost, podstatná chyba nebo nepřesnost týkající se
údajů uvedených v prospektu vyžadují zveřejnění dodatku
k prospektu. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) předloží tyto návrhy regulačních tech
nických norem Komisi do dne 1. ledna 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat návrhy regulač
ních technických norem uvedených v prvním pododstavci
postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU)
č. 1095/2010.“
8) Článek 17 se mění takto:
a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Aniž je dotčen článek 23, jestliže se veřejná na
bídka nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu
provádí v jednom členském státě nebo více členských
státech nebo v členském státě jiném nežli domovském
členském státu, je prospekt schválený domovským člen
ským státem s veškerými dodatky platný pro veřejnou
nabídku nebo přijetí k obchodování v jakémkoli počtu
hostitelských členských států za předpokladu, že Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) a příslušný orgán každého hostitelského člen
ského státu obdrží oznámení v souladu s článkem 18.
Příslušné orgány hostitelských členských států nepro
vádějí žádné schvalovací nebo správní řízení týkající se
prospektů.“;

b)

9) V článku 18 se doplňují odstavce, které znějí:
„3.
Příslušný orgán domovského členského státu oznámí
Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cen
né papíry a trhy) osvědčení o schválení prospektu v témže
okamžiku jako příslušnému orgánu hostitelského členského
státu.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) a příslušný orgán hostitelského členského státu na
svých internetových stránkách zveřejní seznam osvědčení
o schválení prospektů a jakýchkoli dodatků k těmto prospek
tům oznámených v souladu s tímto článkem, případně včetně
hypertextového odkazu na tyto dokumenty zveřejněné na in
ternetových stránkách příslušného orgánu domovského člen
ského státu, na internetových stránkách emitenta nebo na
internetových stránkách regulovaného trhu. Zveřejněný se
znam je aktualizován a každá položka seznamu zůstává na
internetových stránkách po dobu nejméně 12 měsíců.
4. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování
této směrnice a zohlednění technického vývoje na finančních
trzích, může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technic
kých norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro
oznamování osvědčení o schválení, kopie prospektů, dodat
ku k prospektu a překladu souhrnu.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
10) Článek 21 se mění takto:
a)

Vkládají se odstavce, které znějí:
„1a. Příslušné orgány pro účely této směrnice spolu
pracují s Evropským orgánem dohledu (Evropským or
gánem pro cenné papíry a trhy) v souladu s nařízením
(EU) č. 1095/2010.
1b.
Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evrop
skému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné
papíry a trhy) veškeré informace nezbytné k tomu, aby
mohl tento orgán plnit své úkoly podle článku 35 naří
zení (EU) č. 1095/2010.“;

b)

v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Členské státy uvědomí Komisi, Evropský orgán dohle
du (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a příslušné
orgány ostatních členských států o všech ujednáních
uzavřených v souvislosti s přenesením úkolů, včetně
přesných podmínek tohoto přenesení.“;

odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Pokud po schválení prospektu vyvstanou vý
znamné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo nepřes
nosti uvedené v článku 16, požaduje příslušný orgán
domovského členského státu zveřejnění dodatku, který
musí být schválen v souladu s čl. 13 odst. 1. Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
a příslušný orgán hostitelského členského státu mohou
příslušný orgán domovského členského státu informo
vat o potřebě nových údajů.“.

L 331/131

c)

v odstavci 4 se doplňuje pododstavec, který zní:
„V souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1095/2010 má
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné pa
píry a trhy) právo účastnit se kontrol na místě uvede
ných v písmeni d), v případě, že jsou prováděné společně
dvěma či více příslušnými orgány.“.

L 331/132
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11) Článek 22 se mění takto:
a)
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12) Článek 23 se nahrazuje tímto:

v odstavci 2 se doplňuje pododstavec, který zní:
„Článek 23
„Příslušné orgány mohou upozornit Evropský orgán do
hledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) na pří
pady, kdy byla žádost o spolupráci, zejména pokud jde
o výměnu informací, zamítnuta nebo jí nebylo v přimě
řené lhůtě vyhověno. Aniž je dotčen článek 258 Smlou
vy o fungování Evropské unie, může Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) v pří
padech uvedených v první větě postupovat v souladu
s pravomocemi, které mu byly svěřeny podle článku 19
nařízení EU č. 1095/2010.“;

b)

Bezpečnostní opatření
1.
Jestliže příslušný orgán hostitelského členského státu
zjistí, že se emitent nebo finanční instituce pověřené veřej
nou nabídkou dopustili protiprávního činu nebo že došlo
k porušení povinností emitenta z důvodu skutečnosti, že cen
né papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
sdělí svá zjištění příslušnému orgánu domovského členského
státu a Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu
pro cenné papíry a trhy).

odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům ve vý
měně důvěrných informací či v předávání důvěrných in
formací Evropskému orgánu dohledu (Evropskému
orgánu pro cenné papíry a trhy) nebo Evropské radě pro
systémová rizika, s výhradou omezení, která se týkají in
formací o konkrétních podnicích a o dopadu na třetí
země, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1095/2010
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřet
nostním dohledu nad finančním systémem na úrovni
Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová
rizika (*). Na informace vyměněné mezi příslušnými
orgány a Evropským orgánem dohledu (Evropským or
gánem pro cenné papíry a trhy) nebo Evropskou radou
pro systémová rizika se vztahuje povinnost zachování
profesního tajemství osob zaměstnaných nebo dříve za
městnaných u příslušných orgánů, které informace
získají.

2.
Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem do
movského členského státu nebo z důvodu toho, že se tato
opatření ukážou jako nedostatečná, emitent nebo finanční
instituce pověřená veřejnou nabídkou nadále porušuje pří
slušné právní předpisy, příslušný orgán hostitelského člen
ského státu po informování příslušného orgánu domovského
členského státu a Evropského orgánu dohledu (Evropského
orgánu pro cenné papíry a trhy) přijme veškerá vhodná opa
tření k ochraně investorů a co nejdříve o tom informuje Ko
misi a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné
papíry a trhy).“.

Článek 6
Změny směrnice 2004/39/ES
Směrnice 2004/39/ES se mění takto:

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.“;
1) V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:
„4.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace podle
tohoto článku a zohlednění technického vývoje na fi
nančních trzích vypracuje Evropský orgán dohledu (Ev
ropský orgán pro cenné papíry a trhy) návrhy
regulačních technických norem k upřesnění informací
požadovaných podle odstavce 2.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační
technické normy uvedené v prvním pododstavci postu
pem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování
odstavce 2 a zohlednění technického vývoje na finanč
ních trzích, může Evropský orgán dohledu (Evropský or
gán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy
prováděcích technických norem pro standardní formu
láře, šablony a postupy spolupráce a výměny informací
mezi příslušnými orgány.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené ve třetím pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

„3.
Členské státy vytvoří rejstřík všech investičních pod
niků. Rejstřík je veřejně přístupný a obsahuje údaje o služ
bách nebo činnostech, pro něž má investiční podnik
povolení. Rejstřík se pravidelně aktualizuje. Každé vydané
povolení musí být oznámeno Evropskému orgánu dohledu
(Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) zřízenému na
řízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1095/2010 (*).
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) vytvoří seznam všech investičních podniků v Unii.
Seznam obsahuje údaje o službách nebo činnostech, pro něž
má investiční podnik povolení, a je pravidelně aktualizován.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) zveřejňuje tento seznam na svých internetových strán
kách a aktualizuje jej.
Pokud příslušný orgán v souladu s čl. 8 písm. b) až d) povo
lení odejme, informace o tomto odejmutí se v seznamu zve
řejní po dobu pěti let.
(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.“.

15.12.2010

CS

Úřední věstník Evropské unie

2) V článku 7 se doplňuje odstavec, který zní:
„4.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku a čl. 9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 a 2 a článku 12 může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických norem
k upřesnění:
a)

údajů, které mají být poskytnuty příslušným orgánům
podle čl. 7 odst. 2, včetně plánu činností;

b)

požadavků na vedení investičních podniků podle čl. 9
odst. 4 a informací pro oznamování podle čl. 9 odst. 2;

c)

požadavky na akcionáře a členy s kvalifikovanou účastí
a překážky, jež mohou bránit účinnému výkonu dohle
du ze strany příslušného orgánu podle čl. 10 odst. 1 a 2.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování čl. 7
odst. 2 a čl. 9 odst. 2 vypracuje Evropský orgán dohledu (Ev
ropský orgán pro cenné papíry a trhy) návrhy prováděcích
technických norem pro standardní formuláře, šablony a po
stupy pro oznamování či poskytování informací podle těchto
článků.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedených ve třetím pododstavci postupem podle
článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
3) V článku 8 se doplňuje odstavec, který zní:
„Každé odejmutí povolení se oznamuje Evropskému orgánu
dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy).“.
4) V článku 10a se doplňuje odstavec, který zní:
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
„8.
článku vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) návrhy regulačních technických no
rem ke stanovení seznamu všech informací uvedených v od
stavci 4, jež musí navrhovaní nabyvatelé zahrnout do svého
oznámení, aniž je dotčen odstavec 2.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických
norem do 1. ledna 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování člán
ků 10, 10a a 10b vypracuje Evropský orgán dohledu (Evrop
ský orgán pro cenné papíry a trhy) návrhy prováděcích
technických norem pro standardní formuláře, šablony a po
stupy pro konzultační proces mezi příslušnými orgány podle
čl. 10 odst. 4.
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Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) předloží Komisi tyto návrhy prováděcích technických
norem do 1. ledna 2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve čtvrtém pododstavci postupem podle
článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
5) Článek 15 se mění takto:
a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členské státy uvědomí Komisi a Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) o veš
kerých problémech obecné povahy, s nimiž se jejich in
vestiční podniky potýkají při svém usazování nebo
poskytování investičních služeb nebo provádění inves
tičních činností ve třetích zemích.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Pokud Komise na základě informací, které jí byly
předány podle odstavce 1, shledá, že určitá třetí země
neumožňuje investičním podnikům z Unie skutečný pří
stup na trh srovnatelný s přístupem, který Unie umož
ňuje investičním podnikům dotyčné třetí země, předloží
Radě návrhy zohledňující obecné pokyny vydané Evrop
ským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cen
né papíry a trhy) a požadující, aby jí bylo uděleno
odpovídající zmocnění pro jednání za účelem získání
srovnatelných podmínek hospodářské soutěže pro in
vestiční podniky z Unie. Rada rozhoduje kvalifikovanou
většinou.
V souladu s článkem 217 Smlouvy o fungování Evrop
ské unie je Evropský parlament neprodleně a plně infor
mován ve všech stádiích tohoto postupu.
Pro účely tohoto článku je Komisi nápomocen Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy).“.

6) V čl. 16 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) může vypracovat obecné pokyny pro metody sledo
vání uvedené v tomto odstavci.“
7) V čl. 19 odst. 6 se první odrážka nahrazuje tímto:
„— služby uvedené v návětí tohoto odstavce se týkají akcií
přijatých k obchodování na regulovaném trhu nebo na
rovnocenném trhu třetí země, nástrojů peněžního trhu,
dluhopisů nebo jiných forem dluhových cenných papí
rů (kromě dluhopisů nebo cenných papírů zahrnujících
derivátový nástroj), SKIPCP a jiných nekomplexních fi
nančních nástrojů. Trh třetí země se považuje za rovno
cenný regulovanému trhu, pokud splňuje požadavky
rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III. Komi
se a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cen
né papíry a trhy) zveřejní na svých internetových
stránkách seznam trhů, které jsou považovány za rov
nocenné. Tento seznam se pravidelně aktualizuje. Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) napomáhá Komisi v hodnocení trhů třetích
zemí.“.
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8) V čl. 23 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„3.
Členské státy, které rozhodnou, že investičním podni
kům povolí využívat smluvní zástupce, zřídí veřejný rejstřík.
Smluvní zástupci se zapisují do veřejného rejstříku v člen
ském státě, v němž jsou usazeni. Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zveřejní na svých
internetových stránkách odkazy nebo hypertextové odkazy
na veřejné rejstříky zřízené na základě tohoto článku člen
skými státy, které rozhodly, že investičním podnikům povolí
využívat smluvní zástupce.“.

11) Článek 31 se mění takto:
a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Aniž je dotčeno rozdělení odpovědnosti za kon
trolu dodržování směrnice Evropského parlamentu a Ra
dy 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování
zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání tr
hu) (*), zajistí členské státy, které v souladu s článkem 31
nařízení (EU) č. 1095/2010 koordinuje Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), při
jetí vhodných opatření umožňujících příslušnému orgá
nu sledovat činnosti investičních podniků k zajištění
toho, aby jednaly čestně, spravedlivě, profesionálně
a způsobem podporujícím integritu trhu.
( ) Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.“;
*

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Členské státy vyžadují, aby investiční podniky
uchovávaly nejméně po dobu pěti let pro příslušný or
gán relevantní údaje týkající se všech transakcí s finanč
ními nástroji, které provedly na vlastní účet nebo
jménem klienta. V případě transakcí provedených
jménem klientů obsahují záznamy všechny informace
o totožnosti klienta a informace požadované podle
směrnice Rady 2005/60/ES.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné pa
píry a trhy) může požádat o přístup k těmto údajům
v souladu s postupem a podmínkami stanovenými
v článku 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

10) V článku 27 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Orgán příslušný pro trh nejrelevantnější z hlediska
likvidity ve smyslu článku 25 stanoví nejméně jednou ročně
na základě aritmetického průměru hodnot příkazů prove
dených na trhu pro danou akcii třídu akcií, ke které daná ak
cie přísluší. Tyto informace se zpřístupňují všem účastníkům
trhu a předávají se Evropskému orgánu dohledu (Evropské
mu orgánu pro cenné papíry a trhy), který je zveřejní na
svých internetových stránkách.“

v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Pokud investiční podnik hodlá využívat smluvní zá
stupce, sdělí příslušný orgán domovského členského
státu investičního podniku na žádost příslušného orgá
nu hostitelského členského státu a v přiměřené lhůtě to
tožnost smluvních zástupců, které hodlá investiční
podnik v tomto členském státě využívat. Hostitelský
členský stát může tyto informace zveřejnit. Evropský or
gán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
může požádat o přístup k těmto údajům v souladu s po
stupem a podmínkami stanovenými v článku 35 naří
zení (EU) č. 1095/2010.“;

9) Článek 25 se mění takto:
a)
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b)

doplňuje se odstavec, který zní:
„7. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních
technických norem k upřesnění informací, jež mají být
oznamovány, v souladu s odstavci 2, 4 a 6.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační
technické normy uvedené v prvním pododstavci postu
pem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování
tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy tech
nických norem pro standardní formuláře, šablony a po
stupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3, 4
a 6.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené ve třetím pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

12) V článku 32 se doplňuje nový odstavec, který zní:
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
„10.
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrh regulačních technic
kých norem k upřesnění informací, jež mají být oznamovány,
v souladu s odstavci 2, 4 a 9.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích
technických norem pro standardní formuláře, šablony a po
stupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3 a 9.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

15.12.2010
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13) V článku 36 se doplňuje odstavec, který zní:

b)

„2. Příslušný orgán, který požaduje pozastavení obchodo
vání s finančním nástrojem nebo stažení finančního nástroje
z obchodování na jednom nebo více regulovaných trzích, své
rozhodnutí ihned zveřejní a uvědomí o něm Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a příslušné
orgány ostatních členských států. S výjimkou případů, kdy by
to mohlo závažně poškodit zájmy investorů nebo řádné fun
gování trhu, požádají příslušné orgány ostatních členských
států o pozastavení obchodování s tímto finančním nástro
jem nebo stažení tohoto finančního nástroje z obchodování
na regulovaných trzích a MTF, jež jsou provozovány pod je
jich dohledem.“.
15) V čl. 42 odst. 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Regulovaný trh sdělí příslušnému orgánu svého domov
ského členského státu, ve kterém členském státě hodlá tako
vé systémy vytvořit. Příslušný orgán domovského členského
státu tuto informaci sdělí do jednoho měsíce členskému
státu, ve kterém daný regulovaný trh hodlá takové systémy
vytvořit. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cen
né papíry a trhy) může požádat o přístup k těmto údajům
v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v člán
ku 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
16) Článek 47 se nahrazuje tímto:
„Článek 47
Seznam regulovaných trhů
Každý členský stát vypracuje seznam regulovaných trhů, pro
které je domovským členským státem, a předá tento seznam
ostatním členským státům a Evropskému orgánu dohledu
(Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy). Podobné sdě
lení se uskuteční při každé změně uvedeného seznamu. Ev
ropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) seznam všech regulovaných trhů zveřejňuje na svých
internetových stránkách a aktualizuje jej.“.
17) Článek 48 se mění takto:
a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Každý členský stát určí příslušné orgány pověřené
plněním jednotlivých úkolů stanovených touto směrni
cí. Členské státy sdělí Komisi, Evropskému orgánu do
hledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy)
a příslušným orgánům ostatních členských států, které
příslušné orgány jsou pověřené plněním těchto úkolů
a případné rozdělení těchto úkolů.“;

v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Členské státy uvědomí Komisi, Evropský orgán dohle
du (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a příslušné
orgány ostatních členských států o všech ujednáních
uzavřených v souvislosti s přenesením úkolů, včetně
přesných podmínek tohoto přenesení.“;

„6.
Každé odejmutí povolení se oznamuje Evropskému
orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry
a trhy).“.
14) V článku 41 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
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c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) zveřejní seznam všech příslušných
orgánů podle odstavců 1 a 2 na svých internetových
stránkách a aktualizuje jej.“.

18) V článku 51 se doplňují odstavce, které znějí:
Členské státy poskytnou každoročně Evropskému or
„4.
gánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy)
souhrnné informace týkající se všech správních opatření
a sankcí uložených v souladu s odstavci 1 a 2.
5. Pokud příslušný orgán zveřejnil správní opatření nebo
sankci, oznámí tuto skutečnost současně Evropskému orgá
nu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy).
6.
V případě, že se zveřejněná sankce týká investičního
podniku povoleného v souladu s touto směrnicí, připojí Ev
ropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) odkaz na zveřejněnou sankci v rejstříku investičních
podniků zřízenému podle čl. 5 odst. 3.“.
19) V článku 53 se doplňuje nový odstavec, který zní:
Příslušné orgány oznámí Evropskému orgánu dohle
„3.
du (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) postupy
pro vyřizování stížností a zjednávání nápravy podle od
stavce 1, které jsou dostupné v rámci jejich působnosti.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) zveřejní seznam všech mimosoudních mechanismů
na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.“.
20) Název kapitoly II se nahrazuje tímto:
„Spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a Ev
ropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné
papíry a trhy)“.
21) Článek 56 se mění takto:
a)

v odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„K usnadnění a urychlení spolupráce, a zejména výmě
ny informací, určí členské státy jediný příslušný orgán
jako kontaktní místo pro účely této směrnice. Členské
státy sdělí Komisi, Evropskému orgánu dohledu (Evrop
skému orgánu pro cenné papíry a trhy) a ostatním člen
ským státům názvy orgánů, které určí k přijímání žádostí
o výměnu informací nebo o spolupráci podle tohoto od
stavce. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) zveřejní seznam těchto orgánů na
svých internetových stránkách a aktualizuje jej.“;
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c)

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené ve třetím pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Pokud má příslušný orgán závažné důvody se do
mnívat, že subjekty, které nespadají pod jeho dohled,
jednají nebo jednaly na území jiného členského státu
v rozporu s touto směrnicí, oznámí to v co nejpodrob
nějším rozsahu příslušnému orgánu jiného členského
státu a Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgá
nu pro cenné papíry a trhy). Příslušný orgán, který ob
držel takové oznámení, přijme vhodná opatření.
Vyrozumí rovněž příslušný orgán, který provedl ozná
mení, a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) o výsledku opatření a v rámci mož
ností o zásadním vývoji, k němuž došlo v mezidobí.
Tímto odstavcem není dotčena pravomoc příslušného
orgánu, který provedl oznámení.“;
doplňuje se odstavec, který zní:

23) Článek 58 se mění takto:
a)

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;
b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Tento článek, ani články 54 a 63 nebrání přísluš
nému orgánu, aby předával Evropskému orgánu dohle
du (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy),
Evropské radě pro systémová rizika, centrálním bankám,
Evropskému systému centrálních bank a Evropské cen
trální bance jako měnovým orgánům a případně jiným
orgánům veřejné moci příslušným pro dohled nad pla
tebními systémy a systémy vypořádání důvěrné infor
mace určené k plnění jejich úkolů; podobně mohou tyto
orgány nebo instituce předávat příslušným orgánům in
formace, které mohou příslušné orgány potřebovat pro
účely plnění svých funkcí podle této směrnice.“.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování odstavců 1 a 2 může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem pro standardní
formuláře, šablony a postupy pro výměnu informací.

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
„6.
ňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem pro standardní
formuláře, šablony a postupy pro dohody o spolupráci
uvedené v odstavci 2.

22) Článek 57 se mění takto:
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24) Vkládá se článek, který zní:

stávající text se označuje jako odstavec 1;
„Článek 58a

b)

doplňují se odstavce, které znějí:

Závazné zprostředkování

„2.
S cílem sblížit postupy dohledu se může Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) podílet na činnosti kolegií orgánů dohledu, včetně
kontroly nebo vyšetřování na místě, které společně pro
vádí dva nebo více příslušných orgánů v souladu s člán
kem 21 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Příslušné orgány mohou Evropskému orgánu dohledu (Ev
ropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) oznámit případy,
v nichž byly následující žádosti zamítnuty nebo jim nebylo
v přiměřené lhůtě vyhověno:

3.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace od
stavce 1 může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních
technických norem k upřesnění údajů, které si příslušné
orgány vyměňují v rámci své spolupráce při dohledu,
kontrole na místě a vyšetřování.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační
technické normy uvedené v prvním pododstavci postu
pem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování
odstavce 1 může Evropský orgán dohledu (Evropský or
gán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy pro
váděcích technických norem pro standardní formuláře,
šablony a postupy pro spolupráci příslušných orgánů při
dohledu, kontrole na místě a vyšetřování.

a)

žádost o provedení určité činnosti dohledu, kontroly na
místě nebo vyšetřování podle článku 57; nebo

b)

žádost o výměnu informací podle článku 58.
V situacích uvedených v prvním pododstavci může Ev
ropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papí
ry a trhy) jednat v souladu s článkem 19 nařízení (EU)
č. 1095/2010, aniž jsou dotčeny možnosti odmítnout
vyhovět žádosti o informace uvedené v článku 59a
a možnost Evropského orgánu dohledu (Evropského or
gánu pro cenné papíry a trhy) jednat v souladu s člán
kem 17 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

25) V článku 59 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„V případě takového odmítnutí o něm příslušný orgán vyro
zumí dožadující orgán a Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro cenné papíry a trhy) a poskytne co nejpodrobnější
informace.“.
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26) V článku 60 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„4. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňová
ní odstavců 1 a 2 může Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy pro
váděcích technických norem pro standardní formuláře, šab
lony a postupy pro konzultace dalších příslušných orgánů
před udělením povolení.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

c)

v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem do
movského členského státu nebo proto, že se taková opa
tření ukáží jako nepřiměřená, jedná dotyčný regulovaný
trh nebo MTF i nadále způsobem, který jasně poškozuje
zájmy investorů hostitelského členského státu nebo
řádné fungování trhů, použije se toto:
a)

příslušný orgán hostitelského členského státu po in
formování příslušného orgánu domovského člen
ského státu přijme veškerá vhodná opatření
k ochraně investorů a řádného fungování trhů, což
zahrnuje možnost zabránit dotyčnému regulo
vanému trhu nebo MTF ve zpřístupnění jejich me
chanismů dálkovým členům nebo účastníkům
usazeným v hostitelském členském státě. Komise
a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cen
né papíry a trhy) jsou o těchto opatřeních nepro
dleně informovány;

b)

kromě toho může příslušný orgán hostitelského
členského státu na tuto záležitost upozornit Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné pa
píry a trhy), který může jednat v souladu
s pravomocemi, které jsou mu svěřeny podle člán
ku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

27) Článek 62 se mění takto:
a)

v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem do
movského členského státu nebo proto, že se tato opa
tření ukáží jako nepřiměřená, jedná investiční podnik
i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy inves
torů hostitelského členského státu nebo řádné fungová
ní trhů, použije se toto:
a)

b)

b)

příslušný orgán hostitelského členského státu poté,
co uvědomí příslušný orgán domovského členského
státu, přijme veškerá vhodná opatření nezbytná
k ochraně investorů a k řádnému fungování trhů.
To zahrnuje možnost zabránit investičním podni
kům, které se chovají protiprávně, v zahájení jaké
koli další transakce na jeho území. Komise
a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cen
né papíry a trhy) jsou o těchto opatřeních nepro
dleně informovány;
kromě toho může příslušný orgán hostitelského
členského státu na tuto záležitost upozornit Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné pa
píry a trhy), který může jednat v souladu
s pravomocemi, které jsou mu svěřeny podle člán
ku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

v odstavci 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Pokud i přes opatření přijatá hostitelským členským
státem investiční podnik nadále porušuje právní nebo
správní předpisy uvedené v prvním pododstavci platné
v hostitelském členském státě, použije se toto:
a)

b)

příslušný orgán hostitelského členského státu po in
formování příslušného orgánu domovského člen
ského státu přijme veškerá vhodná opatření
k ochraně investorů a řádného fungování trhů. Ko
mise a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) jsou o těchto opatřeních
neprodleně informovány;
kromě toho může příslušný orgán hostitelského
členského státu na tuto záležitost upozornit Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné pa
píry a trhy), který může jednat v souladu
s pravomocemi, které jsou mu svěřeny podle člán
ku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;
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28) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 62a
Spolupráce a výměna informací s Evropským orgánem
dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy)
1.
Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují
s Evropským orgánem dohledu (Evropskému orgán pro cen
né papíry a trhy) v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010.
2.
Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému
orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry
a trhy) veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl tento
orgán plnit své povinnosti podle této směrnice a v souladu
s článkem 35 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
29) V článku 63 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Členské státy a Evropský orgán dohledu (Evropský or
gán pro cenné papíry a trhy) mohou v souladu s článkem 33
nařízení (EU) č. 1095/2010 uzavírat s příslušnými orgány
třetích zemí dohody o spolupráci upravující výměnu infor
mací pouze tehdy, pokud je s ohledem na sdělované infor
mace zaručena ochrana služebního tajemství alespoň na
stejné úrovni jako podle článku 54. Tato výměna informací
musí být určena k plnění úkolů těchto příslušných orgánů.
Členské státy a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) mohou do třetí země předávat osobní
údaje v souladu s kapitolou IV směrnice 95/46/ES.
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Členské státy a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) mohou dohody o spolupráci upravující
výměnu informací uzavírat rovněž s orgány, subjekty a fy
zickými nebo právnickými osobami třetích zemí příslušnými
pro jeden nebo několik z následujících úkolů:
a)

s v čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených
v článcích 27a a 27b opatření týkající se definic uvede
ných v odstavci 1.“;
b)

dohled nad úvěrovými institucemi, jinými finančními in
stitucemi, pojišťovnami a finančními trhy;

b)

likvidaci a konkurs investičních podniků a jiná podobná
řízení;

c)

provádění povinných auditů účetnictví investičních pod
niků a jiných finančních institucí, úvěrových institucí
a pojišťoven při výkonu dohledu nebo při plnění jejich
úkolů v oblasti správy systémů odškodnění;

d)

dozor nad orgány, které se účastní likvidace a konkursu
investičních podniků a podobných řízení;

e)

dozor nad osobami pověřenými výkonem povinných
auditů pojišťoven, úvěrových institucí, investičních pod
niků a jiných finančních institucí.

Dohody o spolupráci uvedené ve třetím pododstavci mohou
být uzavírány pouze tehdy, pokud je s ohledem na sdělované
informace zaručena ochrana služebního tajemství alespoň na
stejné úrovni jako podle článku 54. Výměna informací je ur
čena k plnění úkolů uvedených orgánů či subjektů nebo fy
zických či právnických osob.“.

2) V článku 5 se odstavec 6 mění takto:
a)

b)

3) V článku 9 se odstavec 7 se mění takto:
a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:
„3.
Za účelem zohlednění technického vývoje na fi
nančních trzích, upřesnění požadavků a zajištění jednot
ného uplatňování odstavce 1, přijme Komise v souladu

první pododstavec se nahrazuje tímto:
„7.
Za účelem zohlednění technického vývoje na fi
nančních trzích a upřesnění požadavků stanovených
v odstavcích 2, 4 a 5 přijme Komise prostřednictvím
aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a,
2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b
příslušná opatření.“;

Změny směrnice 2004/109/ES

a)

čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:
„V případě potřeby může Komise rovněž upravit dobu
pěti let uvedenou v odstavci 1 prostřednictvím aktu
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b
a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b.“.

Článek 7

1) V článku 2 se odstavec 3 se mění takto:

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:
„Opatření uvedená v písmenu a) se přijímají regulativ
ním postupem uvedeným v čl. 27 odst. 2. Opatření uve
dená v písm. b) a c) se stanoví prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b
a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b.“;

Ustanovení o skončení platnosti

Směrnice 2004/109/ES se mění takto:

první pododstavec se nahrazuje tímto:
„6.
Za účelem zohlednění technického vývoje na fi
nančních trzích, upřesnění požadavků a zajištění jednot
ného uplatňování odstavců 1 až 5 tohoto článku, přijme
Komise v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c příslušná
opatření.“;

c)

Do 1. prosince 2011 Komise přezkoumá články 2, 4, 10b,
13, 15, 18, 19, 21, 22, článek 24 a 25, článek 27 až 30
a články 40, 44, 45, 56 a 58 a předloží veškeré vhodné legis
lativní návrhy, aby bylo možno v souvislosti s touto směrni
cí plně uplatňovat akty v přenesené pravomoci podle
článku 290 Smlouvy o fungování EU a prováděcí akty podle
článku 291 Smlouvy o fungování EU. Aniž jsou dotčena již
přijatá prováděcí opatření, pravomoci přijímat prováděcí
opatření, které byly Komisi svěřeny v článku 64 a které se
uplatňují i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, se přes
tanou uplatňovat dne 1. prosince 2012.“.

třetí pododstavec se nahrazuje tímto:
„Opatření uvedená v písm. a) a b) druhého pododstavce
se stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci
v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek sta
novených v článcích 27a a 27b.“.

30) Vkládá se článek, který zní:
„Článek 64a
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b)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci
v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek sta
novených v článcích 27a a 27b stanoví maximální dél
ku ‚krátkého vypořádacího cyklu‘ uvedeného
v odstavci 4 tohoto článku, jakož i vhodné kontrolní
mechanismy příslušného orgánu domovského člen
ského státu.“.
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4) Článek 12 se mění takto:
a)

v odstavci 8:
i)

se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:
„8. Za účelem zohlednění technického vývoje na
finančních trzích a upřesnění požadavků stano
vených v odstavcích 1, 2, 4, 5 a 6 tohoto článku při
jme Komise v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za
podmínek stanovených v článcích 27a a 27b
opatření:“;

ii)

doplňuje se nový odstavec, který zní:
Za účelem zajištění jednotných podmínek pod
„9.
mínky uplatňování tohoto článku a zohlednění technic
kého vývoje na finančních trzích může Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zří
zený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1095/2010 (*) vypracovat návrhy prováděcích tech
nických norem pro standardní formuláře, šablony a po
stupy, které se použijí pro oznamování požadovaných
informací emitentovi podle odstavce 1 nebo při podá
vání informací podle čl. 19 odst. 3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.
(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.“

5) Článek 13 se mění takto:
a)

v odstavci 2:
i)

se první pododstavec nahrazuje tímto:
„2. Za účelem zohlednění technického vývoje na
finančních trzích a upřesnění požadavků stano
vených v odstavci 1 přijme Komise prostřednictvím
aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27
odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených v člán
cích 27a a 27b příslušná opatření. Zejména určí:“;

ii)

dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vy
pracovat návrhy prováděcích technických norem pro
standardní formuláře, šablony a postupy, které se pou
žijí pro oznamování požadovaných informací emitento
vi podle odstavce 1 tohoto článku nebo při podávání
informací podle čl. 19 odst. 3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
6) V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

se písmeno a) zrušuje;

iii) se druhý pododstavec zrušuje;
b)
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se písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) obsah oznámení, které má být provedeno;“

„2.
Za účelem zohlednění technického vývoje na finanč
ních trzích a upřesnění požadavků stanovených v odstavci 1
přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci
v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stano
vených v článcích 27a a 27b příslušná opatření.“.
7) V článku 17 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4.
Za účelem zohlednění technického vývoje na finanč
ních trzích a vývoje informačních a komunikačních techno
logií a upřesnění požadavků stanovených v odstavcích 1, 2
a 3 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravo
moci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek sta
novených v článcích 27a a 27b příslušná opatření. Komise
zejména stanoví druhy finančních institucí, jejichž prostřed
nictvím může akcionář vykonávat finanční práva podle
odst. 2 písm. c).“.
8) V článku 18 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
„5.
Za účelem zohlednění technického vývoje na finanč
ních trzích a vývoje informačních a komunikačních techno
logií a upřesnění požadavků stanovených v odstavcích 1 až
4 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomo
ci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stano
vených v článcích 27a a 27b příslušná opatření. Komise
zejména stanoví druhy finančních institucí, jejichž prostřed
nictvím může držitel dluhového cenného papíru vykonávat
finanční práva stanovená v odst. 2 písm. c).“.
9) V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4.
Za účelem upřesnění požadavků stanovených v od
stavcích 1, 2 a 3 přijme Komise prostřednictvím aktů v pře
nesené pravomoci v souladu s článkem 27 odst. 2a, 2b a 2c
a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b příslušná
opatření.

iii) se druhý pododstavec zrušuje;
b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:
„3.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování odstavce 1 tohoto článku a zohlednění technic
kého vývoje na finančních trzích, může Evropský orgán

Komise zejména stanoví postup, kterým emitent, držitel ak
cií či jiných finančních nástrojů nebo osoba či subjekt uve
dení v článku 10 musí podat informace u příslušného orgánu
domovského členského státu podle odstavce 1 nebo 3, aby
bylo možné podání elektronickými prostředky v domovském
členském státě.“.

L 331/140

CS

Úřední věstník Evropské unie

praxe a postupů založených na mezinárodních stan
dardech stanovených mezinárodními organizacemi,
zajišťuje rovnocennost požadavků na informace sta
novených v této směrnici.

10) V článku 21 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4.
Za účelem zohlednění technického vývoje na finanč
ních trzích a vývoje informačních a komunikačních techno
logií a upřesnění požadavků stanovených v odstavcích 1, 2
a 3 přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravo
moci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek sta
novených v článcích 27a a 27b příslušná opatření.

V souvislosti s prvním pododstavcem bodem ii) rovněž
Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravo
moci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek
stanovených v článcích 27a a 27b opatření týkající se
hodnocení standardů platných pro emitenty z více než
jedné země.

Komise stanoví zejména:
a)

minimální standardy pro šíření regulovaných informací
podle odstavce 1;

b)

minimální standardy pro mechanismus centrálního
ukládání podle odstavce 2.

Komise postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 přijme
nutná rozhodnutí o rovnocennosti účetních standardů
užívaných emitenty ze třetí země za podmínek stano
vených v čl. 30 odst. 3. Pokud Komise rozhodne, že
účetní standardy třetí země nejsou rovnocenné, může
dotčeným emitentům povolit, aby po vhodné přechodné
období tyto účetní standardy nadále používali.

Komise může rovněž stanovit a aktualizovat seznam médií
pro šíření informací k veřejnosti.“.

V souvislosti s třetím pododstavcem Komise rovněž při
jímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v sou
ladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za podmínek stanovených
v článcích 27a a 27b opatření ke stanovení obecných
kritérií rovnocennosti pro účetní standardy platné pro
emitenty z více než jedné země.“.

11) V čl. 22 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„1.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné
papíry a trhy) vypracuje obecné pokyny v souladu s člán
kem 16 nařízení (EU) č. 1095/2010 pro další usnadnění pří
stupu veřejnosti k informacím zveřejňovaným podle
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES a podle této
směrnice.“

c)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Pokud se sídlo emitenta nachází ve třetí zemi,
může příslušný orgán domovského členského státu
osvobodit emitenta od povinností podle článků 4 až 7,
čl. 12 odst. 6 a článků 14, 15 a 16 až 18 za předpo
kladu, že právní předpisy dané třetí země stanoví rov
nocenné požadavky nebo takový emitent splní
požadavky právních předpisů třetí země, které příslušný
orgán domovského členského státu považuje za
rovnocenné.

d)

e)

i)

mechanismus zajišťující rovnocennost požadavků
na informace podle této směrnice, včetně účetní zá
věrky, a informací, vyžadovaných podle právních
a správních předpisů třetí země;

ii)

že třetí země, ve které je emitent registrován, na zá
kladě svých právních a správních předpisů nebo

doplňuje se odstavec, který zní:
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
„8.
cenné papíry a trhy) je nápomocen Komisi při provádění
úkolů podle tohoto článku v souladu s článkem 33 na
řízení (EU) č. 1095/2010.“

odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování odstavce 1 přijme Komise postupem stanoveným
v čl. 27 odst. 2 prováděcí opatření, jimiž stanoví:

v odstavci 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Komise rovněž přijme prostřednictvím aktů v přene
sené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a za
podmínek stanovených v článcích 27a a 27b opatření na
zavedení obecných kritérií pro posouzení rovnocennos
ti pro účely prvního pododstavce.“;

Příslušný orgán poté informuje Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) o udělené
výjimce.“;
b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Za účelem upřesnění požadavků stanovených
v odstavci 2 může Komise přijmout prostřednictvím
aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a,
2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 27a a 27b
opatření, jimiž stanoví druh informací zveřejňovaných
ve třetí zemi, který je důležitý pro veřejnost v Unii.“;

12) Článek 23 se mění takto:
a)
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13) Článek 24 se mění takto:
a)

V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„1.
Každý členský stát určí ústřední orgán uvedený
v čl. 21 odst. 1 směrnice 2003/71/ES jako příslušný
ústřední správní orgán, který plní povinnosti stanovené
v této směrnici a zajišťuje uplatňování ustanovení přija
tých podle této směrnice. Členské státy o tom od
povídajícím způsobem uvědomí Komisi a Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy).“;
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b)
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14) Článek 25 se mění takto:
a)

15) Článek 26 se nahrazuje tímto:
„Článek 26

vkládají se odstavce, které znějí:

Bezpečnostní opatření

„2a. Příslušné orgány mohou upozornit Evropský or
gán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
na situace, kdy byla žádost o spolupráci zamítnuta nebo
jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno. Aniž je dotčen
článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, může
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné pa
píry a trhy) v těchto případech jednat v souladu s pravo
mocemi, které jsou mu svěřeny podle článku 19 nařízení
(EU) č. 1095/2010.

1.
Jestliže příslušný orgán hostitelského členského státu
zjistí, že se emitent nebo držitel akcií či jiných finančních ná
strojů nebo osoba uvedená v článku 10 dopustili protipráv
ního činu nebo porušili své povinnosti, sdělí svá zjištění
příslušnému orgánu domovského členského státu a Evrop
skému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné pa
píry a trhy).

2b.
Příslušné orgány pro účely této směrnice spolu
pracují s Evropským orgánem dohledu (Evropským or
gánem pro cenné papíry a trhy) v souladu s nařízením
(EU) č. 1095/2010.
2c.
Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evrop
skému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné
papíry a trhy) veškeré informace nezbytné k tomu, aby
mohl tento orgán plnit své povinnosti podle této směr
nice a podle nařízení (EU) č. 1095/2010, v souladu
s článkem 35 uvedeného nařízení.“;
b)

v tomto článku. Cílem takové výměny informací je vý
kon funkce dohledu uvedených orgánů nebo subjektů.
Pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí
být sděleny bez výslovného souhlasu příslušných orgá
nů, které je poskytly, a případně výhradně pro účely, ke
kterým tyto orgány daly souhlas.“

odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Členské státy uvědomí Komisi, Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) v sou
ladu s čl. 28 odst. 4 nařízení (EU) č. 1095/2010 a pří
slušné orgány jiných členských států o jakékoli přijaté
úpravě týkající se přenesení úkolů, včetně přesných pod
mínek upravujících toto přenesení.“.

L 331/141

2. Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem do
movského členského státu nebo z důvodu toho, že se tato
opatření projeví jako nedostatečná, emitent nebo držitel cen
ných papírů nadále porušuje příslušné právní předpisy, pří
slušný orgán hostitelského členského státu po informování
příslušného orgánu domovského členského státu přijme
v souladu s čl. 3 odst. 2 veškerá vhodná opatření k ochraně
investorů a co nejdříve o tom informuje Komisi a Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).“.
16) Název kapitoly VI se nahrazuje tímto:
„AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ“.

v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:
17) Článek 27 se mění takto:
„3.
Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům, aby si
vyměňovaly důvěrné informace s jinými příslušnými
orgány, Evropským orgánem dohledu (Evropským orgá
nem pro cenné papíry a trhy) a Evropskou radou pro sy
stémová rizika zřízenou nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listo
padu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finanč
ním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení
Evropské rady pro systémová rizika (*) nebo je těmto or
gánům předávaly.

a)

„2a.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 5 odst. 6, čl. 9 odst. 7, čl. 12
odst. 8, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 18
odst. 5, čl. 19 odst. 4, čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 4, čl. 23
odst. 5 a čl. 23 odst. 7 je Komisi svěřena na dobu čtyř let
ode dne 4. ledna 2011. Komise vypracuje zprávu o pře
nesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem
tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se auto
maticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Ev
ropský parlament nebo Rada nezruší v souladu
s článkem 27a.“.

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.“;
c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Členské státy a Evropský orgán dohledu (Evrop
ský orgán pro cenné papíry a trhy) podle článku 33 na
řízení (EU) č. 1095/2010 mohou uzavírat dohody
o spolupráci stanovící výměnu informací s příslušnými
orgány nebo subjekty třetích zemí, kterým jejich pří
slušné právní předpisy povolují plnit jakýkoliv z úkolů
podle této směrnice v souladu s článkem 24. V případě,
že členské státy uzavřou dohody o spolupráci, uvědomí
o tom Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy). Tato výměna informací podléhá zá
rukám úředního tajemství nejméně na úrovni uvedené

odstavec 2a se nahrazuje tímto:

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:
„2b.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise ne
prodleně oznámí současně Evropskému parlamentu
a Radě.
2c. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je
svěřena Komisi za podmínek stanovených v článcích 27a
a 27b.“.
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18) Vkládají se nové články, které znějí:
„Článek 27a
Zrušení přenesení pravomoci
1.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pra
vomoci podle čl. 2 odst. 3, čl. 5 odst. 6, čl. 9 odst. 7, čl. 12
odst. 8, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 18
odst. 5, čl. 19 odst. 4, čl. 21 odst. 4, čl. 23 odst. 4, čl. 23
odst. 5 a čl. 23 odst. 7 kdykoliv zrušit.
2. Orgán, který zahájí vnitřní postup s cílem rozhodnout,
zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě
před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi
a uvede pravomoc, jejíž přenesení by mohlo být zrušeno.
3.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravo
mocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku oka
mžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravo
moci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
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nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1093/2010 (*), Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) zří
zený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1094/2010 (**) a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) zřízený nařízením Evropského pa
rlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (***) (společně dále jen
‚evropské orgány dohledu‘) v rozsahu odpovídajícím účelům
této směrnice a v souladu s příslušnými ustanoveními naří
zení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo
nařízení (EU) č. 1095/2010 a Komisi o případech, v nichž
mají za to, že třetí země splňuje podmínky stanovené v od
stavcích 1 a 2, nebo o jiných situacích, v nichž jsou splněna
technická kritéria stanovená v souladu s čl. 40 odst. 1
písm. b).
(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(**) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.
(***) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.“

2) V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

Článek 27b
Námitky k aktům v přenesené pravomoci
1.
Evropský parlament nebo Rada mohou vznést námit
ku proti aktu v přenesené pravomoci ve lhůtě tří měsíců od
oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se
tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
2.
Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené
v odstavci 1 námitku proti aktu v přenesené pravomoci ne
vysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním vě
stníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem, který je v něm
uveden.
Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním
věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím to
hoto období, pokud Evropský parlament, i Rada uvědomí
Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.
Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, po
3.
kud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví
námitku ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Orgán, který vyslo
vuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je v souladu
s článkem 296 Smlouvy o fungování Evropské unie
odůvodní.“.

„2.
Členské státy informují sebe navzájem, evropské
orgány dohledu v rozsahu odpovídajícím účelům této směr
nice a v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU)
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo nařízení
(EU) č. 1095/2010 a Komisi o případech, v nichž mají za to,
že třetí země splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. b).“

3) V článku 28 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.
Členské státy informují sebe navzájem, evropské
orgány dohledu v rozsahu odpovídajícím účelům této směr
nice a v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU)
č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo nařízení
(EU) č. 1095/2010 a Komisi o případech, v nichž mají za to,
že třetí země splňuje podmínky stanovené v odstavcích 3, 4
nebo 5.“

4) Článek 31 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

Článek 8
Změny směrnice 2005/60/ES
Směrnice 2005/60/ES se mění takto:
1) V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4.
Členské státy informují sebe navzájem, Evropský or
gán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) zřízený

„2. Členské státy, evropské orgány dohledu v rozsa
hu odpovídajícím účelům této směrnice a v souladu
s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. 1093/2010,
nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo nařízení (EU)
č. 1095/2010 a Komise informují sebe navzájem o pří
padech, v nichž právní předpisy třetí země neumožňují
uplatňovat opatření požadovaná v odst. 1 prvním pod
odstavci, a mohou být podniknuty koordinované kroky
k nalezení řešení.“;

15.12.2010

b)

CS
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doplňuje se odstavec, který zní:
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7) Název kapitoly VI se nahrazuje tímto:
„AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ“

„4. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku a zohlednění technického vývoje v oblasti boje
proti praní peněz a financování terorismu mohou evrop
ské orgány dohledu s přihlédnutím ke stávajícímu rámci
a ve vhodných případech za spolupráce s dalšími přísluš
nými orgány Unie v této oblasti vypracovávat návrhy re
gulačních technických norem v souladu s článkem 42
nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010
nebo nařízení (EU) č. 1095/2010 k upřesnění typu do
plňkových opatření uvedených v odstavci 3 tohoto člán
ku a minimálních opatření, která mají úvěrové a finanční
instituce přijmout v případě, kdy právní předpisy třetí
země nedovolují uplatňování opatření požadovaných
podle odst. 1 prvního pododstavce tohoto článku.

8) Článek 40 se mění takto:
a)

i)

ii)

5) V článku 34 se doplňuje nový odstavec, který zní:

9) Článek 41 se mění takto:
a)

V odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se člán
ky 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8
tohoto rozhodnutí, a to za předpokladu, že se opatře
ními přijatými uvedeným postupem nemění podstatná
ustanovení této směrnice.“;

b)

odstavec 2a se nahrazuje tímto:
„2a.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
uvedená v článku 40 je svěřena Komisi na období čtyř
let ode dne 4. ledna 2011. Komise vypracuje zprávu
o přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před kon
cem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud
je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu
s článkem 41a.“;

„Článek 37a

2.
Příslušné orgány poskytnou evropským orgánům do
hledu veškeré informace nezbytné k tomu, aby tyto orgány
mohly plnit své povinnosti podle této směrnice a podle na
řízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 nebo
nařízení (EU) č. 1095/2010.“

V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Tato opatření se přijímají prostřednictvím aktů v pře
nesené pravomoci v souladu s čl. 41odst. 2a, 2b a 2c
a za podmínek stanovených v článcích 41a a 41b.“.

6) Vkládá se článek, který zní:

1.
Příslušné orgány spolupracují pro účely této směrnice
s evropskými orgány dohledu v souladu s nařízením (EU)
č. 1093/2010, nařízením (EU) č. 1094/2010 nebo nařízením
(EU) č. 1095/2010.

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Tato opatření se přijímají prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 41 odst. 2a,
2b a 2c a za podmínek stanovených v článcích 41a
a 41b.“.

b)

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.“

v první pododstavci se návětí nahrazuje tímto:
„1. Za účelem zohlednění technického vývoje při
boji proti praní peněz a financování terorismu
a upřesnění požadavků stanovených v této směrnici
může Komise přijmout tato opatření:“;

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační
technické normy uvedené v prvním pododstavci postu
pem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.“

Za účelem zajištění důsledné harmonizace a zohled
„3.
nění technického vývoje v oblasti boje proti praní peněz a fi
nancování terorismu mohou evropské orgány dohledu
s přihlédnutím ke stávajícímu rámci a ve vhodných přípa
dech za spolupráce s dalšími příslušnými orgány Unie v této
oblasti vypracovat návrhy regulačních technických norem
v souladu s článkem 56 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení
(EU) č. 1094/2010 nebo nařízení (EU) č. 1095/2010 k upřes
nění minimálního obsahu sdělení uvedeného v odstavci 2.

v odstavci 1:

c)

vkládají se nové odstavce, které znějí:
„2b.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise ne
prodleně oznámí současně Evropskému parlamentu
a Radě.
2c.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
se svěřuje Komisi za podmínek stanoveným v člán
cích 41a a 41b.“;

d)

odstavec 3 se zrušuje.
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10) Vkládají se nové články, které znějí:

(Evropskému orgánu pro bankovnictví) zřízenému naří
zením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1093/2010 (*).

„Článek 41a
Zrušení přenesení pravomoci
1.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pra
vomoci uvedené v článku 40 kdykoli zrušit.
2.
Orgán, který zahájí vnitřní postup s cílem rozhodnout,
zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě
před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi
a uvede pravomoc, jejíž přenesení by mohlo být zrušeno.
3.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravo
mocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku oka
mžitě, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravo
moci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

15.12.2010

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.“;
b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:
„2. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro bankovnictví) vypracovat návrhy regulačních tech
nických norem:
a)

o informacích poskytovaných příslušným orgánům
při žádostech o povolení úvěrových institucí, včetně
plánu činností uvedeného v článku 7;

b)

ke stanovení podmínek pro splnění požadavků uve
dených v článku 8;

c)

ke stanovení požadavků na akcionáře a společníky
s kvalifikovanou účastí a k upřesnění překážek, jež
mohou bránit účinnému výkonu dohledu ze strany
příslušného orgánu podle článku 12.

Článek 41b
Námitky proti aktům v přenesené pravomoci
1.
Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu
v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců
od oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady
se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.
2.
Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené
v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci ne
vysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním vě
stníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm
stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním
věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím
této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada sdělí Komisi
svůj úmysl námitky nevyslovit.
3.
Pokud Evropský parlament nebo Rada vysloví ve lhůtě
uvedené v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravo
moci, tento akt nevstoupí v platnost. Orgán, který vyslovil
námitku proti aktu v přenesené pravomoci, ji v souladu
s článkem 296 Smlouvy o fungování Evropské unie
odůvodní.“.
Článek 9
Změny směrnice 2006/48/ES

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační
technické normy uvedené v prvním pododstavci
písm. a), b), a d) postupem podle článků 10 až 14 naří
zení (EU) č. 1093/2010.
3.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro bankovnictví) vypracovat návrhy
prováděcích technických norem pro standardní formu
láře, šablony a postupy uvedeného poskytování
informací.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
2) V čl. 9 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) dotyčné členské státy sdělí Komisi a Evropskému orgá
nu dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví) dů
vody využití této možnosti; a“.
3) Článek 14 se nahrazuje tímto:

Směrnice 2006/48/ES se mění takto:
„Článek 14
1) Článek 6 se mění takto:
a)

stávající znění se nahrazuje tímto:

Každé vydání povolení musí být oznámeno
Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro
bankovnictví).

„1.
Členské státy stanoví, že úvěrové instituce musí
před zahájením své činnosti získat povolení. Aniž jsou
dotčeny články 7 až 12, stanoví požadavky na toto po
volení a sdělí je Komisi a Evropskému orgánu dohledu

Název každé úvěrové instituce, které bylo vydáno povolení,
se zapíše do seznamu. Evropský orgán dohledu (Evropský or
gán pro bankovnictví) zveřejní tento seznam na svých inter
netových stránkách a aktualizuje jej.“.
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4) V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Odnětí povolení se oznámí Komisi a Evropskému or
gánu dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví) a musí
být odůvodněno. Osoby, kterých se týká, jsou o těchto dů
vodech vyrozuměny.“.
5) V článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:

L 331/145

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Komisi je dále svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v druhém pododstavci postupem podle
článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
8) V článku 26 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„9. Za účelem zajištění důsledné harmonizace této směr
nice může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
bankovnictví) vypracovat návrhy regulačních technických
norem ke stanovení seznamu všech informací uvedených
v čl. 19a odst. 4, jež musí navrhovaní nabyvatelé zahrnout do
svého oznámení, aniž je dotčen čl. 19 odst. 3.

„5.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro bankovnictví) návrhy regulačních technických norem
k upřesnění informací předávaných podle tohoto článku.

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

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro bankovnictví) návrhy prováděcích technických no
rem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro toto
předávání.

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování této
směrnice může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
bankovnictví) vypracovat návrhy prováděcích technických
norem pro společné postupy, formuláře a šablony ke kon
zultačnímu procesu mezi příslušnými orgány uvedenými
v článku 19b.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)
předloží Komisi tyto návrhy technických norem do 1. ledna
2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve čtvrtém pododstavci postupem podle
článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
6) V článku 22 se doplňuje odstavec, který zní:
„3. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) může za účelem upřesnění požadavků stanovených
v tomto článku a zajištění sbližování postupů dohledu vypra
covat návrhy regulačních technických norem pro specifikaci
systémů, postupů a mechanismů uvedených v odstavci 1 při
dodržování zásad přiměřenosti a úplnosti zmíněných
v odstavci 2.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
7) V článku 25 se doplňuje odstavec, který zní:
„5.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro bankovnictví) návrhy regulačních technických norem
k upřesnění informací, které mají být oznamovány podle to
hoto článku.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro bankovnictví) návrhy prováděcích technických no
rem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro toto
oznamování.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)
předloží Komisi uvedené návrhy technických norem do
1. ledna 2014.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijímat prováděcí tech
nické normy uvedené v druhém pododstavci postupem podle
článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
9) V článku 28 se doplňuje nový odstavec, který zní:
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
„4.
článku vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) návrhy regulačních technických no
rem k upřesnění informací předávaných podle tohoto článku.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro bankovnictví) návrhy prováděcích technických no
rem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro toto
předávání.
Do 1. ledna 2014 předloží Evropský orgán dohledu (Evrop
ský orgán pro bankovnictví) tyto návrhy prováděcích norem
Komisi.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijímat prováděcí tech
nické normy uvedené v druhém pododstavci postupem podle
článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)
předloží Komisi tyto návrhy technických norem do 1. ledna
2014.“
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10) V článku 33 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„Dříve než zahájí postup podle článku 30, mohou příslušné
orgány hostitelského členského státu v naléhavých případech
učinit předběžná opatření nezbytná pro ochranu vkladatelů,
investorů a dalších osob, jimž jsou služby poskytovány. O ta
kových opatřeních neprodleně uvědomí Komisi, Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) a příslušné
orgány ostatních dotčených členských států.“.
11) Článek 36 se nahrazuje tímto:

15.12.2010

orgán pro bankovnictví) návrh prováděcích technických no
rem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro žádos
ti o sdílení informací, které pravděpodobně usnadní dohled
nad úvěrovými institucemi.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)
předloží Komisi tyto návrhy technických norem do 1. ledna
2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

„Článek 36
Členské státy sdělí Komisi a Evropskému orgánu dohledu
(Evropskému orgánu pro bankovnictví) počet a povahu pří
padů, v nichž došlo k zamítnutí podle článku 25 a čl. 26
odst. 1 až 3 nebo k přijetí opatření podle čl. 30 odst. 3.“.
12) V článku 38 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

Komisi je rovněž svěřena pravomoc přijímat prováděcí tech
nické normy uvedené ve čtvrtém pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
15) Článek 42a se mění takto:
a)

„2.
Příslušné orgány oznámí Komisi, Evropskému orgánu
dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví) a Evropské
mu bankovnímu výboru veškerá povolení vydaná úvěrovým
institucím se sídlem ve třetí zemi pro jejich pobočky.“.

„Pokud na konci původního dvouměsíčního období kte
rýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil záleži
tost Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu
pro bankovnictví) v souladu s článkem 19 nařízení (EU)
č. 1093/2010, příslušné orgány hostitelského členského
státu odloží přijetí svého rozhodnutí a vyčkají rozhod
nutí, které Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
bankovnictví) může přijmout podle čl. 19 odst. 3 uve
deného nařízení. Příslušné orgány hostitelského člen
ského státu přijmou své rozhodnutí v souladu
s rozhodnutím Evropského orgánu dohledu (Evrop
ského orgánu pro bankovnictví). Dvouměsíční lhůta se
považuje za lhůtu pro smírné urovnání sporu ve smyslu
článku 19 uvedeného nařízení. Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro bankovnictví) přijme své rozhod
nutí do jednoho měsíce. Záležitost nelze Evropskému
orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví)
postoupit po skončení původního dvouměsíčního ob
dobí nebo po dosažení společného rozhodnutí.“;

13) Článek 39 se mění takto:
a)

v odstavci 2 se doplňuje písmeno, které zní:
„c) Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro ban
kovnictví) mohl získávat informace od příslušných
orgánů členských států obdržené od vnitrostátních
orgánů třetích zemí podle článku 35 nařízení (EU)
č. 1093/2010;“;

b)

doplňuje se odstavec, který zní:
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
„4.
bankovnictví) je nápomocen Komisi při provádění úko
lů podle tohoto článku v souladu s článkem 33 nařízení
(EU) č. 1093/2010.“

14) V článku 42 se doplňují pododstavce, které znějí:
„Příslušné orgány mohou upozornit Evropský orgán dohle
du (Evropský orgán pro bankovnictví) na případy, v nichž
byla žádost o spolupráci, zejména o výměnu informací za
mítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno. Aniž je
dotčen článek 258 Smlouvy o fungování Evropské Unie,
může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) v případech uvedených v první větě postupovat v sou
ladu s pravomocemi, které jsou mu svěřeny podle článku 19
nařízení (EU) č. 1093/2010.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku vy
pracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro ban
kovnictví) návrhy regulačních technických norem
k upřesnění informací podle tohoto článku.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský

v odstavci 1 se za čtvrtý pododstavce vkládá pododsta
vec, který zní:

b)

v odstavci 3 se doplňují pododstavce, které znějí:
„Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto člán
ku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
bankovnictví) vypracovat návrhy regulačních technic
kých norem k upřesnění obecných podmínek pro čin
nost kolegií orgánů dohledu.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační
technické normy uvedené v čtvrtém pododstavci postu
pem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování
tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro bankovnictví) vypracovat návrhy prováděcích
technických norem s cílem upravit běžné fungování ko
legií orgánů dohledu.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v šestém pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
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a)

centrálním bankám Evropského systému centrál
ních bank a jiným subjektům s obdobnými úkoly,
které jednají jako měnové orgány, mají-li tyto infor
mace význam pro výkon jejich úkolů stanovených
právními předpisy, včetně provádění měnové poli
tiky a souvisejícího zajištění likvidity, dohledu nad
platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypo
řádání obchodů s cennými papíry a ochrany stabi
lity finančního systému;

b)

případně jiným orgánům veřejné moci odpověd
ným za dohled nad platebními systémy;

c)

Evropské radě pro systémová rizika v případě, že
mají tyto informace význam pro plnění jejích úko
lů stanovených nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu
2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finanč
ním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení
Evropské rady pro systémová rizika (*).

16) Článek 42b se mění takto:
a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Při výkonu svých povinností vezmou příslušné
orgány v úvahu sbližování v oblasti nástrojů dohledu
a postupů dohledu při uplatňování požadavků právních
a správních předpisů přijatých podle této směrnice. Pro
tento účel členské státy zajistí:
a)

b)

c)

b)

aby se příslušné orgány podílely na činnosti Evrop
ského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
bankovnictví);
aby se příslušné orgány řídily obecnými pokyny
a doporučeními Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro bankovnictví) a aby pří
padně uvedly, z jakého důvodu tak nečiní;
aby vnitrostátní mandáty příslušných orgánů ne
bránily těmto orgánům v plnění povinností plynou
cích z členství v Evropském orgánu dohledu
(Evropském orgánu pro bankovnictví) nebo podle
této směrnice.“;

odstavec 2 se zrušuje.

Tento oddíl nebrání těmto orgánům nebo subjek
tům uvedeným v prvním pododstavci sdělovat pří
slušným orgánům informace, které pro ně jsou
nezbytné pro účely článku 45.

17) V článku 44 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Odstavec 1 nebrání výměně informací mezi přísluš
nými orgány jednotlivých členských států nebo předávání in
formací Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu
pro bankovnictví) v souladu s touto směrnicí a ostatními
směrnicemi vztahujícími se na úvěrové instituce i v souladu
s články 31 a 35 nařízení (EU) č. 1093/2010. Na tyto infor
mace se vztahují podmínky týkající se profesního tajemství
podle odstavce 1.“

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.“;

b)

„V naléhavé situaci podle čl. 130 odst. 1 umožní členské
státy příslušným orgánům neprodleně sdělit informaci
centrálním bankám v Evropském systému centrálních
bank, pokud má tato informace význam pro plnění je
jich úkolů stanovených právními předpisy včetně pro
vádění měnové politiky a souvisejícího zajištění likvidity,
dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systé
my vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany
stability finančního systému, a Evropské radě pro systé
mová rizika podle nařízení Evropského parlamentu a Ra
dy (EU) č. 1092/2010, pokud má tato informace význam
pro výkon jejích úkolů stanovených právními předpisy.“

18) Článek 46 se nahrazuje tímto:
„Článek 46
Členské státy a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
bankovnictví) mohou v souladu s článkem 33 nařízení (EU)
č. 1093/2010 s příslušnými orgány třetích zemí nebo
s orgány či subjekty třetích zemí, jak jsou vymezeny v člán
ku 47 a čl. 48 odst. 1 této směrnice, uzavírat dohody o spo
lupráci upravující výměnu informací pouze tehdy, pokud
jsou sdělené informace chráněny profesním tajemstvím ales
poň v míře stanovené v čl. 44 odst. 1 této směrnice. Účelem
této výměny informací je plnění dohlížecích úkolů
zmíněných orgánů nebo subjektů.
Pocházejí-li informace z jiného členského státu, nelze je před
ávat bez výslovného souhlasu orgánů, které je poskytly, a pří
padně pouze pro účely, ke kterým tyto orgány udělily
souhlas.“.

čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

20) Článek 63a se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

19) Článek 49 se mění takto:
a)

první odstavec se nahrazuje tímto:
„Tento oddíl nebrání příslušnému orgánu v tom, aby
sděloval následujícím orgánům či subjektům informace
určené k plnění jejich úkolů:

„4.
Ustanovení, jimiž se nástroj řídí, stanoví jistinu,
nezaplacený úrok nebo dividendu tak, aby absorbovaly
ztráty a nebránily rekapitalizaci úvěrové instituce pro
střednictvím vhodných mechanismů, vypracovaných Ev
ropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro
bankovnictví) podle odstavce 6.“;
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odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace a sbli
žování postupů dohledu vypracuje Evropský orgán do
hledu (Evropský orgán pro bankovnictví) návrhy
regulačních technických norem pro požadavky vztahu
jící se na nástroje uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) předloží tyto návrhy regulačních technických no
rem Komisi do 1. ledna 2014. Na Komisi je přenesena
pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené
v předchozím pododstavci postupem podle článků 10
až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) rovněž vydá obecné pokyny týkající se nástrojů
uvedených v čl. 57 prvním pododstavci písm. a).
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) sleduje uplatňování těchto obecných pokynů.“

21) V čl. 74 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování této
směrnice uplatní příslušné orgány od 31. prosince 2012 pro
sdělování těchto výpočtů úvěrovými institucemi jednotný
formát, jednotnou četnost a jednotné lhůty podávání zpráv.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování této
směrnice, vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský or
gán pro bankovnictví) návrhy prováděcích technických no
rem pro zavedení jednotného formátu (se souvisejícími
specifikacemi), jednotné četnosti a jednotné lhůty podávání
zpráv v rámci Evropské unie před 1. lednem 2012. Formáty
podávání zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a kom
plexnosti činností úvěrových institucí.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování této
směrnice vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro bankovnictví) rovněž návrhy prováděcích technických
norem, pokud jde o řešení v oblasti informačních technolo
gií, která mají být u tohoto podávání zpráv použita.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve druhém a třetím pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
22) V čl. 81 odst. 2 se doplňují pododstavce, které znějí:
„Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku vy
pracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro ban
kovnictví) po konzultaci s Evropským orgánem dohledu
(Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy) zřízeným na
řízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1095/2010 (*) návrhy regulačních technických norem
k upřesnění metody hodnocení, pokud jde o úvěrová hodno
cení. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) předloží Komisi tyto návrhy technických norem do
1. ledna 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v druhém pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.“
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23) V čl. 84 odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
„Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku
může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) po konzultaci s Evropským orgánem dohledu (Evrop
ský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy
regulačních norem k upřesnění metod hodnocení, podle
nichž příslušné orgány povolují úvěrovým institucím použí
vat přístup založený na interním ratingu.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v písm. a) prvního pododstavce postupem
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
24) V čl. 97 odst. 2 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
„Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku vy
pracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro ban
kovnictví) po konzultaci s Evropským orgánem dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) návrhy regulačních
technických norem k upřesnění metody hodnocení, pokud
jde o úvěrová hodnocení. Evropský orgán dohledu (Evrop
ský orgán pro bankovnictví) předloží Komisi tyto návrhy
technických norem do 1. ledna 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v druhém pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
25) V čl. 105 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
„Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku
může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) vypracovat návrhy regulačních technických norem
pro upřesnění metod hodnocení, podle nichž příslušné
orgány povolují úvěrovým institucím používat pokročilé pří
stupy k měření.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené ve druhém pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
26) V čl. 106 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto odstavce
vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro ban
kovnictví) návrhy regulačních norem k upřesnění výjimek
podle písmen c) a d) a k upřesnění podmínek, jež se použí
vají k určení ekonomicky spjaté skupiny klientů, jak je uve
deno v odstavci 3. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro bankovnictví) předloží Komisi tyto návrhy technických
norem do 1. ledna 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené ve druhém pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
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27) V článku 110 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Členské státy stanoví, že ohlášení se provádí alespoň
dvakrát ročně. Příslušné orgány uplatní od 31. prosince 2012
jednotný formát, četnost a lhůty pro podávání zpráv. Za úče
lem zajištění jednotných podmínek uplatňování této směr
nice vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
bankovnictví) návrhy prováděcích technických norem pro
zavedení jednotného formátu (se souvisejícími specifikace
mi), jednotné četnosti a jednotné lhůty podávání zpráv
v rámci Evropské unie před 1. ledna 2012. Formáty podává
ní zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a komplexnos
ti činností úvěrových institucí.

31) V článku 126 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4. Příslušné orgány oznámí Komisi a Evropskému orgá
nu dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví) veškeré
dohody, na něž se vztahuje odstavec 3.“
32) Článek 129 se mění takto:
a)

b)

„Členské státy mohou stanovit nižší limit než 150 milionů
EUR a informují o tom Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro bankovnictví) a Komisi.“.
29) V článku 122a se odstavec 10 nahrazuje tímto:
„10.
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro ban
kovnictví) každoročně podá Komisi zprávu o dodržování to
hoto článku příslušnými orgány.

c)

30) V článku 124 se doplňuje nový odstavec, který zní:

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 řízení (EU) č. 1093/2010.“

v odstavci 2 se doplňuje pododstavec, který zní:
„Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) může vypracovat návrhy prováděcích technic
kých norem pro zajištění jednotných podmínek
uplatňování postupu společného rozhodování uvede
ného v tomto odstavci, pokud jde o žádosti o povolení
uvedené v čl. 84 odst. 1, čl. 87 odst. 9 a článku 105
a příloze III části 6, s cílem usnadnit přijímání spo
lečných rozhodnutí.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v druhém pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.“

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
„6.
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
bankovnictví) vypracovat návrhy regulačních technických
norem pro upřesnění tohoto článku a společného postupu
a metodiky hodnocení rizika.

v odstavci 2 se do pátého pododstavce doplňuje toto:
„Pokud na konci šestiměsíčního období kterýkoli z do
tčených příslušných orgánů předloží záležitost Evrop
skému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro
bankovnictví) v souladu s článkem 19 nařízení (EU)
č. 1093/2010, orgán vykonávající dohled na konsolido
vaném základě odloží své rozhodnutí a vyčká na roz
hodnutí, které může Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro bankovnictví) ve vztahu k jeho rozhodnutí
přijmout podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a roz
hodne v souladu s rozhodnutím Evropského orgánu
dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví). Šesti
měsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírné urovnání
sporu ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) přijme své
rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost nelze Evrop
skému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro ban
kovnictví) postoupit po skončení šestiměsíčního období
nebo po dosažení společného rozhodnutí.“;

28) V čl. 111 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto článku vy
pracuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro ban
kovnictví) návrhy regulačních technických norem pro
sbližování postupů dohledu s ohledem na tento článek,
včetně opatření přijatých v případě porušení povinností
týkajících se hloubkové kontroly a řízení rizik. Evropský or
gán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) předloží Ko
misi tyto návrhy regulačních technických norem do 1. ledna
2014.

v odstavci 1 se za první pododstavec vkládá pododsta
vec, který zní:
„Pokud orgán vykonávající dohled na konsolidovaném
základě neplní úkoly uvedené v prvním pododstavci
nebo pokud příslušné orgány v dostatečné míře nespo
lupracují s orgánem vykonávajícím dohled na konsoli
dovaném základě při plnění úkolů uvedených v prvním
pododstavci, může jakýkoli z příslušných orgánů před
ložit záležitost Evropskému orgánu dohledu (Evropské
mu orgán pro bankovnictví), který může jednat
v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010.“

Za účelem zajištění uplatňování této směrnice vypracuje Ev
ropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)
rovněž návrhy prováděcích technických norem, pokud jde
o řešení v oblasti informačních technologií, která mají být
u tohoto podávání zpráv použita.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy prováděcích
technických norem uvedené v prvním a druhém pododstav
ci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy provádění
technických norem uvedených v šestém a sedmém pod
odstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU)
č. 1093/2010.“;
d)

odstavec 3 se mění takto:
i)

ve třetím pododstavci se slova „Evropský výbor or
gánů bankovního dohledu“ nahrazuje slovy „Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro
bankovnictví)“;

L 331/150

ii)

CS

Úřední věstník Evropské unie

v)

čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:
„V případě, že příslušné orgány nedosáhnou tako
vého společného rozhodnutí do čtyř měsíců, roz
hodne o použití článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2
na konsolidovaném základě orgán vykonávající do
hled na konsolidovaném základě po řádném zo
hlednění posouzení rizik dceřiných podniků, které
vypracovaly příslušné odpovědné orgány. Pokud na
konci čtyřměsíčního období kterýkoli z dotčených
příslušných orgánů předloží záležitost Evropskému
orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro bankov
nictví) v souladu s článkem 19 nařízení (EU)
č. 1093/2010, orgán vykonávající dohled na konso
lidovaném základě odloží své rozhodnutí a vyčká
na rozhodnutí, které může Evropský orgán dohle
du (Evropský orgán pro bankovnictví) vydat podle
čl. 19 odst. 4 uvedeného nařízení, a rozhodne v sou
ladu s rozhodnutím Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro bankovnictví). Čtyřměsíční
lhůta se považuje za lhůtu pro smírné urovnání
sporu ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský or
gán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) při
jme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost
nelze Evropskému orgánu dohledu (Evropskému
orgánu pro bankovnictví) postoupit po skončení
čtyřměsíčního období nebo po dosažení společné
ho rozhodnutí.“;

iii) pátý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Příslušné orgány pověřené dohledem nad dceři
nými podniky mateřských úvěrových institucí Unie
nebo mateřských finančních holdingových společ
ností Unie rozhodnou o použití článků 123 a 124
a čl. 136 odst. 2 na individuálním nebo subkonso
lidovaném základě po náležitém zohlednění názo
rů a výhrad vyjádřených orgánem vykonávajícím
dohled na konsolidovaném základě. Pokud na kon
ci čtyřměsíčního období kterýkoli z dotčených pří
slušných orgánů postoupí záležitost Evropskému
orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro bankov
nictví) v souladu s článkem 19 nařízení (EU)
č. 1093/2010, odloží orgány vykonávající dohled
na konsolidovaném základě své rozhodnutí a vy
čkají na rozhodnutí, které Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro bankovnictví) přijme podle
čl. 19 odst. 4 uvedeného nařízení, a rozhodne v sou
ladu s rozhodnutím Evropského orgánu dohledu
(Evropský orgán pro bankovnictví). Čtyřměsíční
lhůta se považuje za lhůtu pro smírné urovnání
sporu ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský or
gán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) při
jme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost
nelze Evropskému orgánu dohledu (Evropskému
orgánu pro bankovnictví) postoupit po skončení to
hoto čtyřměsíčního období nebo po dosažení spo
lečného rozhodnutí.“;
iv) sedmý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Pokud byl konzultován Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro bankovnictví), všechny pří
slušné orgány jeho stanovisko zváží a podají vysvět
lení ohledně všech významných odchylek od tohoto
stanoviska.“;
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desátý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro ban
kovnictví) může vypracovat návrhy prováděcích
technických norem pro zajištění jednotných pod
mínek uplatňování postupu společného rozhodová
ní uvedeného v tomto odstavci, pokud jde o použití
článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2, s cílem usnadnit
přijímání společných rozhodnutí.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí
technické normy uvedené v desátém pododstavci
postupem podle článku 15 nařízení (EU)
č. 1093/2010.“

33) V čl. 130 odst. 1 se první a druhý pododstavec nahrazují
tímto:
„1. Nastane-li naléhavá situace, včetně situace uvedené
v článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo situace nepří
znivého vývoje na trzích, která by mohla ohrozit likviditu
trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoli členském stá
tě, v němž byly povoleny subjekty skupiny nebo v němž jsou
usazeny významné pobočky uvedené v článku 42a, orgán vy
konávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí, jak
mile je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 2, Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví), Evrop
skou radu pro systémová rizika a orgány uvedené v čl. 49
čtvrtém pododstavci a v článku 50 a sdělí veškeré informace
nezbytné k plnění jejich úkolů. Tyto povinnosti se vztahují
na všechny příslušné orgány uvedené v článku 125 a 126
a v návětí čl. 129 odst. 1.
Pokud orgán uvedený v čl. 49 čtvrtém pododstavci zjistí si
tuaci popsanou v prvním pododstavci tohoto odstavce, uvě
domí, jakmile je to možné, příslušné orgány uvedené
v článcích 125 a 126 a Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro bankovnictví).“.
34) V článku 131 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Orgány příslušné k vydání povolení dceřiným podnikům
úvěrových institucí mohou dvoustrannou dohodou, v sou
ladu s článkem 28 nařízení (EU) č. 1093/2010, přenést svou
dohlížecí pravomoc na příslušné orgány, které vydaly povo
lení mateřskému podniku a vykonávají nad ním dohled, aby
na sebe převzaly odpovědnost za dohled nad dceřiným pod
nikem v souladu s touto směrnicí. O existenci a obsahu ta
kových dohod se uvědomí Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro bankovnictví). Tyto informace předá
příslušným orgánům ostatních členských států a Evropské
mu bankovnímu výboru.“.
35) Článek 131a se mění takto:
a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném
základě zřizuje kolegia orgánů dohledu s cílem usnadnit
provádění úkolů uvedených v článku 129 a čl. 130
odst. 1 a v souladu s požadavky důvěrnosti uvedenými
v odstavci 2 tohoto článku a s právními předpisy Unie
případně zajišťuje vhodnou koordinaci a spolupráci
s příslušnými orgány třetích zemí.
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Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňo
vání tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro bankovnictví) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem týkajících se
činnosti kolegií orgánů dohledu.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) přispívá k podpoře účinného, efektivního a syste
matického fungování kolegií orgánů dohledu uvedených
v tomto článku a toto fungování sleduje, v souladu
s článkem 21 nařízení (EU) č. 1093/2010. Za tímto úče
lem se Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
bankovnictví) účastní těchto činností způsobem, jaký
považuje za vhodný, a je v tomto ohledu považován za
příslušný orgán.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí
technické normy uvedené ve třetím pododstavci po
stupem podle článku 15 nařízení (EU)
č. 1093/2010.“;

Kolegia orgánů dohledu poskytnou orgánu vy
konávajícímu dohled na konsolidovaném základě, Ev
ropskému orgánu dohledu (Evropskému orgán pro
bankovnictví) a ostatním dotčeným příslušným orgá
nům rámec pro provádění těchto úkolů:
a)

výměna informací mezi sebou a s Evropským orgá
nem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnic
tví) v souladu s článkem 21 nařízení (EU)
č. 1093/2010;

b)

uzavírání dohod o dobrovolném svěření úkolů a pří
padně o dobrovolném přenesení pravomocí;

c)

d)

e)

f)

použití čl. 129 odst. 1 písm. c) s ohledem na čin
nost ostatních fór případně zřízených v této oblasti.

odstavec 2 se mění takto:
i)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský or
gán pro bankovnictví) vypracovat návrhy regulač
ních technických norem k upřesnění obecných
podmínek činnosti kolegií orgánů dohledu.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulač
ní technické normy uvedené ve druhém pododstav
ci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU)
č. 1093/2010.

šestý pododstavec se nahrazuje tímto:
„S výhradou požadavků důvěrnosti podle kapitoly 1
oddílu 2 orgán vykonávající dohled na konsolido
vaném základě informuje Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro bankovnictví) o činnostech ko
legia orgánů dohledu, a to i v průběhu naléhavých
situací, a sdělí mu veškeré informace, které mají
zvláštní význam pro účely sbližování dohledu.“

36) Článek 132 se mění takto:
a)

v odstavci 1 se za první pododstavec vkládají pododstav
ce, které znějí:
„Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují
s Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem
pro bankovnictví) v souladu s nařízením (EU)
č. 1093/2010.

zvýšení účinnosti dohledu vyloučením nadbyteč
ného zdvojování požadavků dohledu také ve vzta
hu k požadavkům na informace podle čl. 130
odst. 2 a čl. 132 odst. 2;

Příslušné orgány zúčastněné v kolegiích orgánů dohledu
a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) mezi sebou úzce spolupracují. Požadavky důvěr
nosti podle kapitoly 1 oddílu 2 nebrání příslušným
orgánům ve výměně informací důvěrné povahy v rámci
kolegií orgánů dohledu. Zřízením a činností kolegií or
gánů dohledu nejsou dotčena práva a povinnosti přísluš
ných orgánů podle této směrnice.“;
b)

ii)

stanovení programů dohledových šetření zalo
žených na hodnocení rizika skupiny v souladu
s článkem 124;

důsledné uplatňování obezřetnostních požadavků
podle této směrnice na všechny subjekty v rámci
bankovní skupiny, aniž jsou dotčeny možnosti
a diskreční pravomoci, jež stanoví právní předpisy
Unie;
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Příslušné orgány poskytnou Evropskému orgánu dohle
du (Evropskému orgánu pro bankovnictví) veškeré infor
mace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své
povinnosti podle této směrnice a podle nařízení (EU)
č. 1093/2010, v souladu s článkem 35 uvedeného
nařízení.“.
b)

doplňuje se pododstavec, který zní:
„Příslušné orgány mohou upozornit Evropský orgán do
hledu (Evropský orgán pro bankovnictví) na tyto
případy:
a)

některý příslušný orgán nesdělil informace zásad
ního významu, nebo

b)

žádost o spolupráci, zejména o výměnu informací
byla zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě
vyhověno.

Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování Evrop
ské unie, může Evropský orgán dohledu (Evropský or
gán pro bankovnictví) v případech uvedených v sedmém
pododstavci postupovat v souladu s pravomocemi, které
mu jsou svěřeny podle článku 19 nařízení (EU)
č. 1093/2010.“
37) V článku 140 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„3.
Orgány příslušné k dohledu na konsolidovaném zá
kladě sestaví seznamy finančních holdingových společností
uvedených v čl. 71 odst. 2. Tyto seznamy předávají přísluš
ným orgánům ostatních členských států, Evropskému orgá
nu dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví)
a Komisi.“.
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38) Článek143 se mění takto:
a)

odstavec 2 se mění takto:
i)

na konci prvního pododstavce se doplňuje věta,
která zní:
„Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro ban
kovnictví) je Komisi a Evropskému bankovnímu vý
boru nápomocen při plnění uvedených úkolů,
včetně toho, zda by takové obecné pokyny měly být
aktualizovány.“;

ii)

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
41) Článek 156 se mění takto:
a)

slova „Evropský výbor orgánů bankovního dohledu“
v příslušném mluvnickém tvaru se nahrazují slovy „Ev
ropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnic
tví)“ v příslušném mluvnickém tvaru;

b)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Komise ve spolupráci s Evropským orgánem dohledu
(Evropským orgánem pro bankovnictví) a členskými
státy a se zřetelem k příspěvku Evropské centrální ban
ky pravidelně kontroluje, zda tato směrnice, spolu se
směrnicí 2006/49/ES, má významný dopad na hospo
dářský cyklus, a v návaznosti na tuto kontrolu zváží, zda
existuje důvod k přijetí jakýchkoli nápravných
opatření.“.

„Příslušný orgán, který provádí ověření uvedená
v odst. 1 prvním pododstavci, k těmto obecným po
kynům přihlíží. Pro tento účel příslušný orgán kon
zultuje Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro bankovnictví) před přijetím rozhodnutí.“;
b)

v odstavci 3 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
„Techniky dohledu se zaměří na dosažení cílů dohledu
na konsolidovaném základě, jak jsou vymezeny v této
kapitole, a oznámí se ostatním dotčeným příslušným or
gánům, Evropskému orgánu dohledu (Evropskému or
gánu pro bankovnictví) a Komisi.“.

39) V článku 144 se doplňují pododstavce, které znějí:
„Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku vypracuje Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro bankovnictví) návrhy prováděcích technických no
rem pro určení formátu, struktury, obsahu a data každoroč
ního zveřejnění údajů podle tohoto článku. Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) předloží Komisi
tyto návrhy prováděcích technických norem do 1. ledna
2014.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.“
40) V článku 150 se doplňuje odstavec, který zní:
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňová
„3.
ní této směrnice vypracuje Evropský orgán dohledu (Evrop
ský orgán pro bankovnictví) návrhy prováděcích technických
norem pro podmínky uplatňování:
a)

přílohy V bodů 15 až 17;

b)

přílohy V bodu 23 písm. l), pokud jde o stanovení
kritéria pro určení vhodného poměru mezi pevnou a po
hyblivou složkou celkové odměny, a přílohy V bodu 23
písm. o) podbodu ii) s cílem upřesnit třídy nástrojů spl
ňujících podmínky zde stanovené;

c)

přílohy VI části 2, pokud jde o stanovení kvantitativních
faktorů uvedených v bodě 12, kvalitativních faktorů
uvedených v bodě 13 a srovnávacích standardů uvede
ných v bodě 14;

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)
předloží Komisi tyto návrhy prováděcích technických norem
do 1. ledna 2014.
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Článek 10
Změny směrnice 2006/49/ES
Směrnice 2006/49/ES se mění takto:
1) V článku 18 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„5. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1093/2010 (*) může vypracovat návrhy regulačních
technických norem k upřesnění metod hodnocení, za nichž
příslušné orgány povolují institucím používat interní mode
ly pro účely výpočtu kapitálových požadavků podle této
směrnice.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.“.
2) V čl. 22 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní:
„Pokud příslušné orgány nevyžadují uplatňování kapitálo
vých požadavků na konsolidovaném základě, oznámí tuto
skutečnost Komisi a Evropskému orgánu dohledu (Evropské
mu orgánu pro bankovnictví).“
3) Ustanovení čl. 32 odst. 1 se mění takto:
a)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Příslušné orgány oznámí uvedené postupy Evropskému
orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví),
Radě a Komisi.“;

b)

doplňuje se pododstavec, který zní:
„Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankov
nictví) vydá obecné pokyny týkající se postupů uvede
ných v tomto odstavci.“.
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4) V článku 36 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy určí orgány, které jsou příslušné vy
konávat povinnosti uvedené v této směrnici. Uvědomí o tom
Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)
a Komisi, přičemž uvedou veškeré rozdělení působnosti.“.
5) V čl. 38 odst. 1 se doplňují pododstavce, které znějí:
„Příslušné orgány pro účely této směrnice spolupracují s Ev
ropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro ban
kovnictví) v souladu s nařízením (EU) č. 1093/2010.
Příslušné orgány poskytnou neprodleně Evropskému orgánu
dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví) veškeré in
formace nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své
povinnosti podle této směrnice a podle nařízení (EU)
č. 1093/2010, v souladu s článkem 35 uvedeného nařízení.“.
Článek 11
Změny směrnice 2009/65/ES
Směrnice 2009/65/ES se mění takto:
1) V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
„8.
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) zřízený nařízením Evropského parla
mentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (*) vypracovat návrhy re
gulačních technických norem k upřesnění informací, které
mají být příslušným orgánům poskytnuty v žádosti o povo
lení SKIPCP.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1095/2010.
(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.“
2) V čl. 6 odst. 1 se doplňuje pododstavec, který zní:
„Veškerá udělená povolení se oznamují Evropskému orgánu
dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy), jenž
na svých internetových stránkách zveřejní a aktualizuje se
znam správcovských společností, jimž bylo vydáno
povolení.“.
3) V článku 7 se doplňuje odstavec, který zní:

c)
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požadavků na akcionáře a společníky s kvalifikovanou
účastí a upřesnění překážek, jež mohou bránit účinné
mu výkonu dohledu ze strany příslušného orgánu ve
smyslu čl. 8 odst. 1 této směrnice a čl. 10 odst. 1 až 2
směrnice 2004/39/ES v souladu s článkem 11 této
směrnice.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrh prováděcích tech
nických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy
pro oznamování či poskytování informací podle písmen a)
a b) prvního pododstavce.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
4) V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Členské státy informují Evropský orgán dohledu (Ev
ropský orgán pro cenné papíry a trhy) a Komisi o všech obec
ných obtížích, kterým musí SKIPCP čelit při uvádění svých
podílových jednotek na trh v třetí zemi.
Komise tyto obtíže co nejdříve prošetří v zájmu nalezení
vhodného řešení. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) jí bude při plnění tohoto úkolu
nápomocen.“.
5) V článku 11 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace této směr
nice může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cen
né papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických
norem pro stanovení seznamu všech informací uvedených
v tomto článku, s odkazem na čl. 10b odst. 4 směrnice
2004/39/ES, jež musí navrhovaní nabyvatelé zahrnout do
svého oznámení, aniž je dotčen čl. 10a odst. 2 uvedené
směrnice.

„6.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technic
kých norem k upřesnění:

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

a)

informací, které jsou příslušným orgánům poskytovány
v žádosti o povolení správcovské společnosti, včetně
programu činností;

b)

požadavků na správcovskou společnost podle čl. 7
odst. 2 a informací pro oznamování stanovených
v odstavci 3;

Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrh prováděcích tech
nických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy
ke konzultačnímu procesu mezi příslušnými orgány uvede
nými v tomto článku, s odkazem na čl. 10 odst. 4 směrnice
2004/39/ES.
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
6) Článek 12 se mění takto:
a)

odstavec 3 se mění takto:
i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:
„3.
Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v sou
ladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek stano
vených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž
stanoví postupy a opatření uvedené v odst. 1
druhém pododstavci písm. a), a požadavky na struk
turu a organizaci, jimiž se zajistí minimalizace střetu
zájmů v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem
písm. b).“;

ii)
b)

druhý pododstavec se zrušuje;

doplňuje se odstavec, který zní:
„4.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem k upřesnění pod
mínek pro uplatňování aktů v přenesené pravomoci
přijatých Komisí týkajících se postupů, opatření, struk
tur a organizačních požadavků uvedených v odstavci 3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy provádění
technických norem uvedených v prvním pododstavci
postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

7) Článek 14 se mění takto:
a)

odstavec 2 se mění takto:
i)

v prvním pododstavci se návětí nahrazuje tímto:
„2.
Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise
prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v sou
ladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek stano
vených v článcích 112a a 112b opatření, jimiž
zajistí, aby správcovská společnost dodržovala po
vinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména:“;

ii)
b)

druhý pododstavec se zrušuje;

doplňuje odstavec, který zní:
„3.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem k určení aktů
v přenesené pravomoci přijatých Komisí týkajících se
kritérií, zásad a opatření uvedených v odst. 2.
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
8) V článku 17 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„10. Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrh regulačních technic
kých norem k upřesnění informací, jež mají být oznamovány
v souladu s odstavci 1, 2, 3, 8 a 9.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích
technických norem pro standardní formuláře, šablony a po
stupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3 a 9.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
9) V článku 18 se doplňuje pododstavec, který zní:
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
„5.
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technic
kých norem k upřesnění informací, jež mají být oznamovány,
v souladu s odstavci 1, 2 a 4.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích
technických norem pro standardní formuláře, šablony a po
stupy pro předávání informací v souladu s odstavci 2 a 4.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
10) V článku 20 se doplňuje odstavec, který zní:
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
„5.
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technic
kých norem pro stanovení informací, které se poskytují pří
slušným orgánům spolu se žádostí o správu SKIPCP
zřízeného v jiném členském státě.
Komise může přijmout regulační technické normy uvedené
v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 na
řízení (EU) č. 1095/2010.
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Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování to
hoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích
technických norem pro standardní formuláře, šablony a po
stupy pro poskytování informací.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené ve třetím pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

Po konzultaci s příslušnými orgány dotyčných členských
států může Komise rozhodnout, že dotčený členský stát
musí tato opatření pozměnit či zrušit, aniž jsou dotčeny
pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského or
gánu pro cenné papíry a trhy) podle článku 17 nařízení
(EU) č. 1095/2010.“
c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5. Pokud i přes opatření přijatá příslušnými orgány
domovského členského státu správcovské společnosti,
nebo proto, že se tato opatření ukážou v daném člen
ském státě jako nedostatečná nebo neproveditelná,
správcovská společnost i nadále odmítá poskytovat in
formace požadované hostitelským členským státem
správcovské společnosti podle odstavce 2 nebo nadále
porušuje právní nebo správní předpisy uvedené v tom
též odstavci, platné v hostitelském členském státě správ
covské společnosti, mohou příslušné orgány
hostitelského členského státu správcovské společnosti
přijmout kterékoli z následujících opatření:
a)

b)

b)

poté, co informují příslušné orgány domovského
členského státu správcovské společnosti, přijmout
příslušná opatření k zabránění nebo postižení dal
šího porušování, mimo jiné i podle článků 98 a 99,
a pokud je to nutné, k zabránění správcovské spo
lečnosti uskutečnit další transakce na svém území.
Členské státy zajistí, aby na jejich území mohly být
správcovským společnostem doručeny právní do
kumenty nezbytné k těmto opatřením. Pokud je
službou poskytovanou v hostitelském členském stá
tě správcovské společnosti správa SKIPCP, může
hostitelský členský stát správcovské společnosti po
žadovat, aby správcovská společnost od správy to
hoto SKIPCP odstoupila; nebo
usoudí-li, že příslušný orgán domovského člen
ského státu správcovské společnosti nepřijal odpo
vídající opatření, upozornit na záležitost Evropský
orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy), jenž může jednat v souladu s pravomocemi,
které mu jsou svěřeny podle článku 19 nařízení (EU)
č. 1095/2010.“;

v odstavci 7 se první a druhý pododstavec nahrazují
tímto:
„7. V naléhavých případech mohou příslušné orgány
hostitelského členského státu správcovské společnosti
před zahájením postupu podle odstavců 3, 4 nebo 5 uči
nit předběžná opatření nezbytná k ochraně zájmů inves
torů a dalších osob, kterým jsou služby poskytovány.
Komise, Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) a příslušné orgány ostatních do
tčených členských států jsou o těchto opatřeních co nej
dříve informovány.

v odstavci. 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„9. Členské státy informují Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) a Komisi
o počtu a druhu případů, v nichž neudělily povolení
podle článku 17 nebo zamítly žádost podle článku 20,
a o opatřeních přijatých v souladu s odstavcem 5 tohoto
článku.“.

11) Článek 21 se mění takto:
a)
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12) Ustanovení čl. 23 odst. 6 se mění takto:
a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:
„6.
Komise může prostřednictvím aktů v přenesené
pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za pod
mínek stanovených v článcích 112a a 112b přijmout
opatření týkající se opatření, která má přijmout depozi
tář za účelem plnění svých povinností, pokud jde
o SKIPCP spravovaný správcovskou společností usaze
nou v jiném členském státě, včetně podrobností, které je
nutné zahrnout do standardní smlouvy, již má používat
depozitář a správcovská společnost v souladu
s odstavcem 5.“;

b)

druhý pododstavec se zrušuje.

13) V článku 29 se doplňují nové odstavce, které znějí:
„5.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace této směr
nice může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cen
né papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technických
norem k upřesnění:
a)

informací, které jsou příslušným orgánům poskytovány
v žádosti o povolení investiční společnosti, včetně pro
gramu činností, a

b)

překážek, které mohou bránit účinnému výkonu dohle
du ze strany příslušného orgánu, jak je uvedeno v odst. 1
písm. c).

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.
6.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování
tohoto článku může Evropský orgán dohledu (Evropský or
gán pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích
technických norem pro standardní formuláře, šablony a po
stupy pro poskytování informací uvedených v odst. 5 prvním
pododstavci písm. a).
Komisi je svěřena pravomoc přijímat návrhy prováděcích
technických norem uvedených v prvním pododstavci postu
pem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
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14) V článku 32 se odstavec 6 nahrazuje tímto:
„6.
Členské státy sdělí Evropskému orgánu dohledu (Ev
ropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) a Komisi totož
nost investičních společností, na které se vztahují zvláštní
ustanovení odstavců 4 a 5.“.
15) Ustanovení čl. 33 odst. 6 se mění takto:
a)

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
18) Článek 51 se mění takto:
a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

druhý pododstavec se zrušuje.

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1.“;

16) Článek 43 se mění takto:
a)

v odstavci 5 se:
i)

b)

b)

čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

první pododstavec nahrazuje tímto:
„4.
Aniž je dotčen článek 116, Komise přijme pro
střednictvím aktů v přenesené pravomoci podle čl. 112
odst. 2, 3 a 4 a za podmínek stanovených v člán
cích 112a a 112b opatření, která podrobněji stanoví:

„5. Komise může prostřednictvím aktů v přene
sené pravomoci podle čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za
podmínek stanovených v článcích 112a a 112b při
jmout opatření, která stanoví podrobný obsah, for
mu a způsob poskytnutí informací uvedených
v odstavcích 1 a 3.“;
ii)

v odstavci 1 se doplňuje pododstavec, který zní:
„Příslušné orgány zajistí, aby k veškerým informacím ob
drženým podle třetího odstavce, které se týkají všech
správcovských a investičních společností, na něž do
hlížejí, měl přístup Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro cenné papíry a trhy) v souladu s článkem 35
nařízení (EU) č. 1095/2010 a Evropská rada pro systé
mová rizika zřízená nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010
o makroobezřetnostním dohledu nad finančním sy
stémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské
rady pro systémová rizika (*) v souladu s článkem 15
uvedeného nařízení za účelem sledování systémových ri
zik na úrovni Unie.

„6.
Komise může prostřednictvím aktů v přenesené
pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za pod
mínek stanovených v článcích 112a a 112b přijmout
opatření týkající se opatření, která má přijmout depozi
tář za účelem plnění svých povinností, pokud jde
o SKIPCP spravovaný správcovskou společností usaze
nou v jiném členském státě, včetně podrobností, které je
nutné zahrnout do standardní smlouvy, již má používat
depozitář a správcovská společnost v souladu
s odstavcem 5.“;
b)
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a)

kritéria pro posouzení přiměřenosti postupů pro ří
zení rizik uplatňovaných správcovskou společností
v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem;

b)

podrobná pravidla pro přesný a nezávislý odhad
hodnoty OTC derivátů; a

c)

podrobná pravidla pro obsah a způsob sdělování in
formací uvedených v odst. 1 třetím pododstavci pří
slušným orgánům domovského členského státu
správcovské společnosti.“;

druhý pododstavec zrušuje;

doplňuje se odstavec, který zní:
„6.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem k určení podmínek
uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Ko
misí týkajících se obsahu, formátu a způsobu, jakým
mají být poskytovány informace uvedené v odstavcích 1
a 3 tohoto článku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

17) V článku 50 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„4.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technic
kých norem k upřesnění ustanovení týkajících se kategorií
aktiv, do nichž SKIPCP mohou investovat v souladu s tímto
článkem a s akty v přenesené pravomoci, které přijímá Ko
mise a které se týkají těchto ustanovení.

c)

doplňuje se odstavec, který zní:
„5. Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem k určení podmínek
uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Ko
misí týkajících se kritérií a pravidel uvedených
v odstavci 4.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
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19) V čl. 52 odst. 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Členské státy zašlou Evropskému orgánu dohledu (Evrop
skému orgánu pro cenné papíry a trhy) a Evropské komisi se
znam kategorií dluhopisů uvedených v prvním pododstavci
a emitentů, kteří jsou v souladu s právními předpisy a před
pisy o dohledu podle uvedeného pododstavce oprávněni
emitovat dluhopisy splňující kritéria stanovená v tomto člán
ku. K těmto seznamům připojí oznámení o statusu na
bízených záruk. Komise a Evropský orgán dohledu (Evropský
orgán pro cenné papíry a trhy) tyto informace společně s pří
padnými poznámkami předají neprodleně ostatním člen
ským státům a zveřejní je na svých internetových stránkách.
Tato sdělení mohou být předmětem výměny názorů v rámci
Evropského výboru pro cenné papíry uvedeného v čl. 112
odst. 1.“.
20) Článek 60 se mění takto:
a)

v odstavci 6:
i)

se v prvním pododstavci návětí nahrazuje tímto:
„6. Komise může přijmout prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2,
3 a 4 a za podmínek stanovených v článcích 112a
a 112b opatření, kterými stanoví:“;

ii)
b)

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
22) V článku 62 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4.
Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pra
vomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek sta
novených v článcích 112a a 112b přijmout opatření, kterými
se podrobněji stanoví obsah smlouvy podle odst. 1 prvního
pododstavce.“.
23) Článek 64 se mění takto:
a)

21) Článek 61 se mění takto:
odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Komise může přijmout prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4
a za podmínek stanovených v článcích 112a a 112b
opatření, která podrobněji stanoví:
a)

informace, které mají být uvedeny ve smlouvě podle
odstavce 1; a

b)

druhy nesrovnalostí podle odstavce 2, které se po
važují za nesrovnalosti s nepříznivým dopadem na
‚feeder‘ SKIPCP.“;

odstavec 4 nahrazuje tímto:
„4.
Komise může přijmout prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4
a za podmínek stanovených v článcích 112a a 112b
opatření, kterými podrobněji stanoví:

se doplňuje odstavec, který zní:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

doplňuje se nový odstavec, který zní:
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
„4.
ňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem k určení podmínek
uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Ko
misí týkajících se smluv, opatření a druhů nesrovnalostí
uvedených v odstavci 3.

se druhý pododstavec zrušuje;

„7.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování tohoto článku, může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem k určení podmínek
uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Ko
misí týkajících se smlouvy, jakož i opatření a postupů
uvedených v odstavci 6.

a)

b)
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b)

a)

formu a způsob poskytnutí informací podle od
stavce 1 nebo

b)

pro případ, že ‚feeder‘ SKIPCP převádí všechna svá
aktiva nebo část svých aktiv na ‚master‘ SKIPCP vý
měnou za podílové jednotky, postup ocenění a au
ditu takového majetkového vkladu a úlohu
depozitáře ‚feeder‘ SKIPCP v tomto procesu.“.

doplňuje se odstavec, který zní:
Za účelem zajištění jednotných podmínek, za
„5.
kterých jsou informace poskytovány, může Evropský or
gán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
vypracovat návrhy prováděcích technických norem k ur
čení podmínek uplatňování aktů v přenesené pravomo
ci přijatých Komisí týkajících se formátu a způsobu
jejich poskytování a postupu uvedených v odstavci 4.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

24) V článku 69 se doplňuje nový odstavec, který zní:
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
„5.
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technic
kých norem k upřesnění ustanovení týkajících se obsahu pro
spektu, výroční a pololetní zprávy, jak je stanoveno
v příloze I, a formátu těchto dokumentů.
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Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

b)

„4.
Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pra
vomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek sta
novených v článcích 112a a 112b přijmout opatření, kterými
se stanoví konkrétní podmínky, jež musí být splněny při po
skytnutí prospektu na jiném než papírovém nosiči trvalého
charakteru nebo prostřednictvím internetových stránek, které
nejsou nosičem trvalého charakteru.“.

a)

odstavec 7 nahrazuje tímto:
„7.
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené
pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za pod
mínek stanovených v článcích 112a a 112b opatření,
kterými se stanoví:
a)

b)

podrobný a vyčerpávající obsah klíčových informa
cí pro investory poskytovaných investorům podle
odstavců 2, 3 a 4;
podrobný a vyčerpávající obsah klíčových informa
cí pro investory poskytovaných investorům v těchto
specifických případech:
i)

ii)

v případě SKIPCP tvořených více podfondy ob
sah klíčových informací pro investory posky
tovaných investorům upisujícím určitý
podfond včetně informace, jak přejít z jednoho
podfondu do druhého a jaké náklady jsou s tím
spojeny,
v případě SKIPCP s různými třídami akcií ob
sah klíčových informací pro investory posky
tovaných investorům upisujícím konkrétní
třídu akcií,

iii) v případě fondu fondů obsah klíčových infor
mací pro investory poskytovaných investorům
upisujícím SKIPCP, který sám investuje do jiné
ho SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního
investování uvedeného v čl. 50 odst. 1 písm. e),
iv) v případě ‚master-feeder‘ struktur obsah
klíčových údajů pro investory poskytovaných
investorům upisujícím ‚feeder‘ SKIPCP a
v)

c)

v případě strukturovaných SKIPCP, SKIPCP
s ochranou kapitálu nebo jiných srovnatelných
SKIPCP obsah klíčových informací pro investo
ry poskytovaných investorům, pokud jde
o zvláštní charakteristiku těchto SKIPCP; a

podrobnosti o formátu a prezentování klíčových in
formací pro investory poskytovaných investorům
podle odstavce 5.“;

doplňuje se odstavec, který zní:
„8.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem k určení podmínek
uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Ko
misí v souladu s odstavcem 7 týkajících se informací
uvedených v odstavci 3.

25) V článku 75 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

26) Článek 78 se mění takto:
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
27) V článku 81 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pra
vomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za podmínek sta
novených v článcích 112a a 112b přijmout opatření
stanovující konkrétní podmínky, jež musí být splněny při po
skytnutí klíčových informací pro investory na jiném než pa
pírovém trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových
stránek, které nejsou trvalým nosičem.“.
28) V článku 83 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3.
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technic
kých norem k upřesnění požadavků tohoto článku týkajících
se půjček.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
29) V článku 84 se doplňuje nový odstavec, který zní:
Za účelem zajištění důsledné harmonizace tohoto
„4.
článku může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro
cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy regulačních technic
kých norem k upřesnění podmínek, které SKIPCP musí spl
nit po přijetí dočasného pozastavení odkupu nebo vyplácení
podílových jednotek SKIPCP uvedené v odst. 2 písm. a), po
kud bylo přijato rozhodnutí o pozastavení.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle
článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
30) Článek 95 se nahrazuje tímto:
„Článek 95
1.
Komise může přijmout prostřednictvím aktů v přene
sené pravomoci v souladu s čl. 112 odst. 2, 3 a 4 a za pod
mínek stanovených v článcích 112a a 112b opatření, kterými
stanoví:
a)

rozsah informací podle čl. 91 odst. 3;
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c)

žádost o povolení, aby vlastní pracovníci mohli do
provázet pracovníky příslušného orgánu druhého
členského státu, byla zamítnuta nebo jí nebylo vy
hověno v přiměřené lhůtě.

umožnění přístupu příslušných orgánů hostitelského
členského státu SKIPCP k informacím nebo dokumen
tům podle čl. 93 odst. 1, 2 a 3, v souladu s čl. 93 odst. 7.

2.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování
článku 93 může Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy) vypracovat návrhy prováděcích
technických norem k upřesnění:
a)

formy a obsahu standardního vzorového oznámení,
které použije SKIPCP pro účely oznámení podle čl. 93
odst. 1, včetně informace o tom, k jakým dokumentům
se překlady vztahují;

b)

formy a obsahu standardního vzorového osvědčení,
které použijí příslušné orgány členských států podle
čl. 93 odst. 3;

c)

Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování Ev
ropské unie, může Evropský orgán dohledu (Evrop
ský orgán pro cenné papíry a trhy) v případech
uvedených v prvním pododstavci jednat v souladu
s pravomocemi, které mu jsou svěřeny podle člán
ku 19 nařízení (EU) č. 1095/2010, aniž jsou dotčeny
možnosti odmítnout vyhovět žádosti o informace či
šetření podle odstavce 6 tohoto článku a možnost
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
cenné papíry a trhy) jednat v těchto případech v sou
ladu s článkem 17 uvedeného nařízení.
9.
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplat
ňování tohoto článku může Evropský orgán dohledu
(Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vypracovat ná
vrhy prováděcích technických norem pro vytvoření jed
notných postupů pro spolupráci příslušných orgánů při
provádění ověřování na místě a šetření uvedených v od
stavcích 4 a 5.

postupu pro výměnu informací a používání elektronic
ké komunikace mezi příslušnými orgány pro účely ozna
mování podle článku 93.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technic
ké normy uvedené v prvním pododstavci postupem
podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

31) V článku 97 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

33) Článek 102 se mění takto:
„1.
Členské státy určí příslušné orgány příslušné k plnění
úkolů stanovených v této směrnici. Uvědomí o tom Evrop
ský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
a Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení jejich
působnosti.“.

a)

„2. Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům člen
ských států ve výměně informací podle této směrnice
nebo jiných právních předpisů Unie o SKIPCP nebo pod
nicích podílejících se na činnosti SKIPCP nebo v před
ávání informací Evropskému orgánu dohledu
(Evropskému orgán pro cenné papíry a trhy) v souladu
s nařízením (EU) č. 1095/2010 nebo Evropské radě pro
systémová rizika. Na tyto informace se vztahuje profes
ní tajemství podle odstavce 1.“;

32) Článek 101 se mění takto:
a)

vkládá se odstavec, který zní:
„2a. Příslušné orgány pro účely této směrnice spolu
pracují s Evropským orgánem dohledu (Evropským or
gánem pro cenné papíry a trhy) v souladu s nařízením
(EU) č. 1095/2010.

b)

odstavce 8 a 9 se nahrazují tímto:
„8.
Příslušné orgány mohou upozornit Evropský or
gán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)
na tyto případy:
a)

b)

žádost o výměnu informací podle článku 109 byla
zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě
vyhověno;
žádost o provedení šetření nebo ověření na místě
podle článku 110 byla zamítnuta nebo jí nebylo
v přiměřené lhůtě vyhověno; nebo

v odstavci 5 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„d) Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem
pro cenné papíry a trhy), Evropským orgánem do
hledu (Evropským orgánem pro bankovnictví) zří
zeným nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1093/2010 (*), Evropským orgánem dohle
du (Evropským orgánem pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) zřízeným naří
zením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1094/2010 (**) a Evropskou radou pro systémová
rizika.

Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému or
gánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry
a trhy) veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl
tento orgán plnit své úkoly podle článku 35 nařízení
(EU) č. 1095/2010.“
b)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

(*) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(**) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48.“.
34) Článek 103 se mění takto:
a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Členské státy oznámí Evropskému orgánu dohle
du (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy), Komi
si a ostatním členským státům názvy orgánů, které
mohou obdržet informace podle odstavce 1.“;
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odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7.
Členské státy oznámí Evropskému orgánu dohle
du (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy), Komi
si a ostatním členským státům názvy orgánů nebo
subjektů, které mohou obdržet informace podle
odstavce 4.“.

35) Článek 105 se nahrazuje tímto:
„Článek 105
Za účelem zajištění jednotných podmínek uplatňování usta
novení této směrnice týkající se výměny informací může Ev
ropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry
a trhy) vypracovat návrhy prováděcích technických norem
k určení podmínek uplatňování postupů pro výměnu infor
mací mezi příslušnými orgány a mezi příslušnými orgány
a Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro
cenné papíry a trhy).
Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické
normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle člán
ku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“
36) Ustanovení čl. 108 odst. 5 se mění takto:
a)

v prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) pokud je to nezbytné, upozornit Evropský orgán
dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy),
který může jednat v souladu s pravomocemi, které
jsou mu svěřeny podle článku 19 nařízení (EU)
č. 1095/2010“;

b)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:
„Komisi a Evropskému orgánu dohledu (Evropskému or
gánu pro cenné papíry a trhy) se bezodkladně oznámí
každé opatření přijaté podle prvního pododstavce
písm. a).“.

37) Název kapitoly XIII se nahrazuje tímto:
„AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A VÝKONNÉ PRAVOMOCI“.

38) Článek 111 se nahrazuje tímto:
„Článek 111
Komise může přijímat technické změny této směrnice
v těchto oblastech:
a)

objasnění definic s cílem zajistit důslednou harmonizaci
a jednotné používání této směrnice v celé Unii; nebo

b)

přizpůsobení terminologie a vypracování definic v sou
ladu s následnými právními akty týkajícími se SKIPCP
a souvisejících otázek.

Opatření uvedená v prvním pododstavci se přijímají pro
střednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 112
odst. 2, 3 a 4 a za podmínek stanovených v článcích 112a
a 112b.“.
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39) Článek 112 se nahrazuje tímto:
„Článek 112
1. Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papí
ry, zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uve
2.
dené v článcích 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75,
78, 81, 95 a 111 je svěřena Komisi na období čtyř let od
4. ledna 2011. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravo
moci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého
období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje
o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo
Rada nezruší v souladu s článkem 112a.
3. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně
oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
4. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se Ko
misi svěřuje za podmínek stanovených v článcích 112a
a 112b.“.
40) Vkládají se články, které znějí:

„Článek 112a
Zrušení přenesení pravomoci
1. Přenesení pravomoci podle článků 12, 14, 23, 33, 43,
51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 může Evropský par
lament nebo Rada kdykoli zrušit.
2. Orgán, který zahájí vnitřní postup s cílem rozhodnout,
zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí v přiměřené lhůtě
před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi
a uvede pravomoc, jejíž přenesení by mohlo být zrušeno.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravo
mocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku oka
mžitě nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn.
Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravo
moci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 112b
Námitky proti aktům v přenesené pravomoci
1.
Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu
v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců
ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo
Rady může být tato lhůta prodloužena o tři měsíce.
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2.
Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené
v odstavci 1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci ne
vysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním vě
stníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm
stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním
věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím
uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada sdělí Ko
misi svůj úmysl námitky nevyslovit.
Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, po
3.
kud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví ná
mitky ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Orgán, který vyslovuje
námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je v souladu
s článkem 296 Smlouvy o fungování Evropské unie
odůvodní.“.
Článek 12
Přezkum
Komise do 1. ledna 2014 předloží Evropskému parlamentu a Ra
dě zprávu o tom, zda evropské orgány dohledu předložily návrhy
technických norem stanovených v této směrnici, zda je toto před
ložení povinné či dobrovolné, a příslušné návrhy.
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písm. a) a b), čl. 6 bodem 18 a 19 (ve vztahu k čl. 53 odst. 3 směr
nice 2004/39/ES), čl. 6 bodem 21 písm. a) a b), čl. 6 bodem 23
písm. b), čl. 6 bodem 24, 25 a 27, čl. 7 bodem 12 písm. a), čl. 7
bodem 13, 14, 15 a 16, čl. 9 bodem 1 písm. a), čl. 9 bodem 2, 3,
4, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 29 a 32, čl. 9 bodem 33 písm. a)
a b), čl. 9 bodem 33 písm. d) bodem ii) až iv), čl. 9 bodem 34
a 35, čl. 9 bodem 36 písm. b) bod ii), čl. 9 bodem 37 písm. b),
čl. 9 bodem 38 a 39, čl. 10 bodem 2, čl. 10 bodem 3 písm. a),
čl. 10 bodem 4, čl. 11 bodem 2, 4, 11, 14, 19 a 31, čl. 11 bo
dem 32 písm. b) (ve vztahu k čl. 101 odst. 8 směrnice
2009/65/ES) a čl. 11 bodem 33, 34 a 36 této směrnice do
31. prosince 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srov
návací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úřed
ním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.
Článek 14
Vstup v platnost
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13
Článek 15

Provedení
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 bodem. 1 a 2, čl. 2 bodem 1
písm. a), čl. 2 bodem 2, 5, 7 a 9, čl. 2 bodem 11 písm. b), čl. 3
bodem 4, čl. 3 bodem 6 písm. a) a b), čl. 4 bodem 1 písm. a), čl. 4
bodem 3, čl. 5 bodem 5 písm. a), čl. 5 bodem 5 písm. b) prvním
pododstavcem, čl. 5 bodem 6,8, 9 (ve vztahu k čl. 18 odst. 3
směrnice 2003/71/ES), čl. 5 bodem 10, čl. 5 bodem 11 písm. a)
a b), čl. 5 bodem 12, čl. 6 bodem 1 (ve vztahu k čl. 5 odst. 3 prv
nímu pododstavci směrnice 2004/39/ES), čl. 6 bodem 3, čl. 6 bo
dem 5 písm. a), čl. 6 bodem 10, 13, 14 a 16, čl. 6 bodem 17

Určení
Tato směrnice je určena členským státům.
Ve Štrasburku dne 24. listopadu 2010.
Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda

J. BUZEK

O. CHASTEL

