
RR\1040244PL.doc PE537.495v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Dokument z posiedzenia

A8-0027/2014

12.11.2014

*
SPRAWOZDANIE
w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) 
nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski 
Bank Centralny
(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Roberto Gualtieri



PE537.495v02-00 2/13 RR\1040244PL.doc

PL

PR_NLE-CN_LegAct_am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank 
Centralny 
(11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (11200/2014 –
ECB/2014/13),

– uwzględniając art. 129 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 5.4 
i art. 41 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego, zgodnie z którymi Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-
0109/2014),

– uwzględniając protokół ustaleń w sprawie współpracy między członkami Europejskiego 
Systemu Statystycznego i członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych z 
dnia 24 kwietnia 2013 r.,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0027/2014),

1. zatwierdza po poprawkach projekt zaproponowany w zaleceniu Europejskiego Banku 
Centralnego;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeżeli uzna ona za stosowne odejść od tekstu 
przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu zaproponowanego w zaleceniu 
Europejskiego Banku Centralnego;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie, 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz Komisji.

Poprawka 1

 Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 – punkt 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c
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Tekst obowiązujący Poprawka

1. art. 3 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
c) może całkowicie lub częściowo 
wyłączyć określone kategorie podmiotów 
składających sprawozdania z wymogów 
dotyczących sprawozdawczości 
statystycznej.

„c) może całkowicie lub częściowo 
wyłączyć określone kategorie podmiotów 
składających sprawozdania z wymogów 
dotyczących sprawozdawczości 
statystycznej; każde wyłączenie 
określonych kategorii podmiotów 
składających sprawozdania powinno mieć 
formę uzasadnionej pisemnej decyzji; 
decyzję tę podaje się do wiadomości 
publicznej.”;

Uzasadnienie

Każde wyłączenie podmiotów składających sprawozdania musi być uzasadnione. Ponadto 
decyzja musi być przejrzysta i dlatego podaje się ją do wiadomości publicznej.

Poprawka 2

 Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 – punkt 2 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d (nowa) 

Projekt Europejskiego Banku Centralnego Poprawka

2. w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„d) uwzględnia odpowiednie przepisy Unii 
dotyczące pokrycia rynku i zakresu 
gromadzenia danych.”;

Poprawka 3

 Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 – punkt 3 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

Projekt Europejskiego Banku Centralnego Poprawka

3. w art. 3 po ustępie pierwszym dodaje się 
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ustęp w brzmieniu:
„Podmioty gospodarcze mogą zostać 
upoważnione do przekazywania 
informacji za pośrednictwem ich 
zwyczajowego kanału sprawozdawczości 
komunikacyjnej.”;

Poprawka 4

 Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 a – punkt 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. EBC może przyjąć rozporządzenia 
dotyczące określania i nakładania 
wymogów dotyczących sprawozdawczości 
statystycznej na rzeczywisty zbiór 
sprawozdawczy uczestniczących Państw 
Członkowskich.

„1. EBC może przyjąć rozporządzenia 
dotyczące określania i nakładania 
wymogów dotyczących sprawozdawczości 
statystycznej na rzeczywisty zbiór 
sprawozdawczy uczestniczących Państw 
Członkowskich. EBC przestrzega zasady 
proporcjonalności przy określaniu i 
nakładaniu wymogów dotyczących 
sprawozdawczości statystycznej.”;

Poprawka 5

 Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 b – punkt 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący Poprawka

1. art. 6 ust. 1 część wprowadzająca 
otrzymuje brzmienie:

1. Jeśli podmiot składający sprawozdanie, 
będący rezydentem w uczestniczącym 
Państwie Członkowskim, podejrzewa się o 
naruszenie wymogów sprawozdawczości 
statystycznej EBC, wymienionej w art. 7 
ust. 2, EBC i zgodnie z art. 5.2 Statutu, 

„1. Jeśli podmiot składający sprawozdanie, 
będący rezydentem w uczestniczącym 
Państwie Członkowskim, podejrzewa się o 
naruszenie wymogów sprawozdawczości 
statystycznej EBC, wymienionej w art. 7 
ust. 2, EBC i zgodnie z art. 5.2 Statutu, 
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krajowy bank centralny danego 
uczestniczącego Państwa Członkowskiego 
będą miały prawo do weryfikacji 
dokładności i jakości informacji 
statystycznych oraz do ich obowiązkowego 
zbierania. Jednakże gdy dane informacje 
statystyczne są konieczne do wykazania 
zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
rezerw minimalnych, weryfikacja powinna 
być przeprowadzona zgodnie z art. 6 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2531/98 z 
dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego 
stosowania rezerw minimalnych przez 
Europejski Bank Centralny(10). Prawo do 
weryfikacji informacji statystycznych lub 
ich obowiązkowego zbierania będzie 
obejmowało uprawnienie do:

krajowy bank centralny danego 
uczestniczącego Państwa Członkowskiego 
będą miały prawo do weryfikacji 
dokładności i jakości informacji 
statystycznych oraz do ich obowiązkowego 
zbierania. Jednakże gdy dane informacje 
statystyczne są konieczne do wykazania 
zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
rezerw minimalnych, weryfikacja powinna 
być przeprowadzona zgodnie z art. 6 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2531/98 z 
dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego 
stosowania rezerw minimalnych przez 
Europejski Bank Centralny(10). Prawo do 
weryfikacji informacji statystycznych lub 
ich obowiązkowego zbierania będzie 
obejmowało w szczególności uprawnienie 
do:

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że prawo do weryfikacji nie obejmuje tylko prawa dostępu do dokumentów, 
ksiąg i zapisów.

Poprawka 6

 Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 b – punkt 2 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

2. art. 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
b) zbadania ksiąg i zapisów podmiotów 
składających sprawozdanie;

„b) zbadania ksiąg i zapisów podmiotów 
składających sprawozdanie, w tym danych 
surowych;”;

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że EBC powinien mieć dostęp do baz danych w formie elektronicznej i 
papierowej zawierających nieprzetworzone dane służące prowadzeniu porównywalnych 
analiz statystycznych.
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Poprawka 7

 Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 c – punkt 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

1. art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 
otrzymuje brzmienie:
ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b) informacje statystyczne są 
nieprawidłowe, niekompletne lub 
przedstawione w formie niezgodnej z 
wymogami.

„b) informacje statystyczne są 
sfałszowane, zmanipulowane, 
nieprawidłowe, niekompletne lub 
przedstawione w formie niezgodnej z 
wymogami;

Uzasadnienie

Bardzo ważne jest, by nakładając sankcje, wyróżnić rodzaje uchybień i odróżnić naruszenia 
zamierzone od wynikających z zaniedbania. Dlatego niepoprawna informacja powinna 
odnosić się do błędów, a nie do zamierzonych fałszerstw czy manipulacji. Jest to szczególnie 
istotne dla przestrzegania zasady proporcjonalności.

Poprawka 8

 Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 c – punkt 2 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Obowiązek umożliwienia EBC i 
krajowym bankom centralnym weryfikacji 
dokładności i jakości informacji 
statystycznych przedstawianych przez 
podmioty składające sprawozdanie do EBC 
lub krajowego banku centralnego uznaje 
się za naruszony w każdym przypadku, gdy 
podmiot składający sprawozdanie 
przeszkadza w tym działaniu. Takie 
zachowanie obejmuje przypadki usuwania 
dokumentów i uniemożliwiania EBC lub 

„3. Obowiązek umożliwienia EBC i 
krajowym bankom centralnym weryfikacji 
dokładności i jakości informacji 
statystycznych przedstawianych przez 
podmioty składające sprawozdanie do EBC 
lub krajowego banku centralnego uznaje 
się za naruszony w każdym przypadku, gdy 
podmiot składający sprawozdanie 
przeszkadza w tym działaniu. Takie 
zachowanie obejmuje przypadki 
fałszowania i/lub usuwania dokumentów i 
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krajowemu bankowi centralnemu 
fizycznego dostępu do nich, który jest im 
konieczny do realizacji zadania weryfikacji 
lub obowiązkowego zbierania informacji, 
lecz nie ogranicza się do tych przypadków.

uniemożliwiania EBC lub krajowemu 
bankowi centralnemu fizycznego dostępu 
do nich, który jest im konieczny do 
realizacji zadania weryfikacji lub 
obowiązkowego zbierania informacji, lecz 
nie ogranicza się do tych przypadków

Uzasadnienie

Fałszowanie danych po przekazaniu informacji statystycznych powinno być uznawane za 
działanie w złej wierze.

Poprawka 9

 Projekt rozporządzenia
 Artykuł 1 – ustęp -1 c – punkt 3 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst obowiązujący Poprawka

3. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Realizując uprawnienia przewidziane w 
niniejszym artykule, EBC działa w 
poszanowaniu zasad i procedur 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
2532/98.

„6. Realizując uprawnienia przewidziane w 
niniejszym artykule, EBC działa w 
poszanowaniu zasad i procedur 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
2532/98 i rozporządzeniu (UE) nr 
1024/2013.”;

Uzasadnienie

Zasady mające zastosowanie do sankcji obecnie reguluje także UE nr 1013/2014.

Poprawka 10

Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera a

Projekt Europejskiego Banku Centralnego Poprawka

„a) w zakresie i stopniu szczegółowości 
niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o 
których mowa w Traktacie, lub zadań w 
zakresie nadzoru ostrożnościowego, 

„a) w zakresie i stopniu szczegółowości 
niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o 
których mowa w Traktacie, lub zadań w 
zakresie nadzoru ostrożnościowego, 
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powierzonych członkom ESBC; lub”; powierzonych EBC; lub”;

Poprawka 11

 Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy)

Projekt Europejskiego Banku Centralnego Poprawka

3a. dodaje się ustęp w brzmieniu:
„4b. W zakresie swoich odpowiednich 
kompetencji władze lub organy państw 
członkowskich i Unii odpowiedzialne za 
nadzór nad instytucjami, rynkami i 
infrastrukturami finansowymi lub 
stabilność systemu finansowego zgodnie z 
prawem unijnym lub krajowym, do 
których przekazywane są poufne 
informacje statystyczne zgodnie z ust. 4a, 
podejmują wszystkie niezbędne środki 
regulacyjne, administracyjne, techniczne i 
organizacyjne w celu zapewnienia 
fizycznej i logicznej ochrony poufnych 
informacji statystycznych. Państwa 
członkowskie zapewniają, że wszystkie 
poufne informacje statystyczne 
przekazywane ESM zgodnie z ust. 4a 
podlegają wszystkim niezbędnym środkom 
regulacyjnym, administracyjnym, 
technicznym i organizacyjnym w celu 
zapewnienia fizycznej i logicznej ochrony 
poufnych informacji statystycznych.”;

Uzasadnienie

Zob. art. 8a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2533/1998.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Europejskiego Banku Centralnego 
dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 2533/1998 w celu uwzględnienia nowych zadań 
nadzorczych EBC, które wynikają z rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 powierzającego 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki 
związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (rozporządzenie w 
sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego). Zgodnie z tym drugim rozporządzeniem EBC 
rozpocznie wykonywanie swoich wszystkich zadań nadzorczych w dniu 4 listopada 2014 r. 

Zgodnie z poprawkami proponowanymi przez EBC może on wykorzystywać poufne 
informacje statystyczne do wykonywania swoich nowych funkcji nadzorczych na wzór 
krajowych banków centralnych, którym powierzono określone zadania w dziedzinie nadzoru 
ostrożnościowego i które mogą w związku z tym wykorzystywać poufne informacje 
statystyczne w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem (WE) nr 2533/1998. Wynika to z zamiaru ograniczenia obciążeń 
sprawozdawczych oraz dopilnowania, by te same dane musiały być gromadzone tylko raz.

Ponadto proponowana poprawka umożliwia przekazywanie w ramach Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych (ESBC) poufnych informacji statystycznych zgromadzonych zgodnie z 
art. 5 Statutu ESBC do celów związanych z wykonywaniem zadań w obszarze nadzoru 
ostrożnościowego powierzonych członkom ESBC. Sprawozdawca proponuje ograniczenie 
tego nowego upoważnienia do takiego przekazywania poufnych danych, które jest konieczne 
do wykonywania przez EBC nowych zadań nadzorczych wynikających z rozporządzenia w 
sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego. To EBC, a nie ESBC, otrzymuje nowe 
uprawnienia na mocy ww. rozporządzenia. 

Oprócz tego poprawki zaproponowane przez EBC umożliwiają przekazywanie przez ESBC 
poufnych informacji statystycznych władzom i organom państw członkowskich i Unii 
odpowiedzialnym za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi lub 
stabilność systemu finansowego zgodnie z prawem unijnym lub krajowym oraz 
Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności (EMS) w zakresie i stopniu szczegółowości 
niezbędnym do realizacji ich odpowiednich zadań. Sprawozdawca uważa, że takie znaczące 
upoważnienie do przekazywania poufnych danych szeregowi organów musi zostać 
zrównoważone nałożeniem na organy otrzymujące te dane wymogu podejmowania wszelkich 
środków regulacyjnych, administracyjnych, technicznych i organizacyjnych niezbędnych do 
zapewnienia fizycznej i logicznej ochrony odpowiednich poufnych informacji statystycznych. 
Podobny wymóg wprowadzono w podstawowym akcie w 2009 r. w odniesieniu do członków 
ESBC otrzymujących poufne informacje statystyczne od organów Europejskiego Systemu 
Statystycznego (rozporządzenie Rady (WE) nr 951/2009 z dnia 9 października 2009 r., art. 8a 
ust. 5).
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