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Poprawka 1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. 

Ryzyka Systemowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym 
drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
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PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1092/20102 (rozporządzenie w sprawie 
ERRS), Parlament Europejski i Rada, na podstawie sprawozdania3 Komisji, 
przeprowadziły analizę rozporządzenia w sprawie ERRS, aby ustalić, czy misja 
i struktura organizacyjna ERRS nie wymagają przeglądu. Zbadano również zasady 
wyznaczania przewodniczącego ERRS.

(2) W sprawozdaniu Komisji z 2017 r. w sprawie misji i struktury organizacyjnej ERRS4 
stwierdzono, że choć generalnie ERRS funkcjonuje dobrze, konieczne są usprawnienia 
w konkretnych obszarach. Poza tym ostatnie zmiany instytucjonalne związane z unią 
bankową w połączeniu z działaniami na rzecz utworzenia unii rynków kapitałowych 
oraz zmianami technologicznymi znacznie wpłynęły na ramy funkcjonowania ERRS 
w porównaniu z jej początkami. Ustanowienie ERRS powinno bezpośrednio 
przyczynić się do osiągnięcia celów rynku wewnętrznego. Unijny nadzór 
makroostrożnościowy nad systemem finansowym stanowi nieodłączny element 
nowych rozwiązań nadzorczych w Unii, ponieważ aspekt makroostrożnościowy jest 
ściśle związany z zadaniami w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, które 
zostały powierzone Europejskim Urzędom Nadzoru. Jedynie wdrożenie rozwiązań 
odpowiednio uwzględniających współzależność między zagrożeniami mikro- 
i makroostrożnościowymi może wzbudzić dostateczne zaufanie wszystkich 
zainteresowanych stron, tak by podejmowały one transgraniczną działalność 
finansową. ERRS powinna monitorować i oceniać ryzyko dla stabilności finansowej 
wynikające z wydarzeń, które mogą oddziaływać na poziomie sektorowym lub na 
poziomie systemu finansowego jako całości, w tym ryzyko i słabości spowodowane 
zmianą technologiczną lub też czynnikami środowiskowymi  czy społecznymi. Dzięki 
przeciwdziałaniu temu ryzyku ERRS powinna wnieść bezpośredni wkład 
w zintegrowaną unijną strukturę nadzorczą, stwarzając państwom członkowskim 

1 Dz.U. C z, s. .
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 

listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem 
finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 1).

3 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie celów 
i organizacji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), COM(2014) 508 
final.

4 Dokument roboczy służb Komisji, Analiza skutków, zmiana rozporządzenia w sprawie 
ERRS, COM(2017).
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warunki niezbędne do podejmowania spójnych i szybkich decyzji, a tym samym 
zapobiegając różnicom podejść i usprawniając funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. W dążeniu do realizacji swoich celów ERRS powinna analizować 
wszystkie istotne informacje, w tym najnowsze wydarzenia prowadzące do 
ukończenia budowy unii rynków kapitałowych.

(3) Dużym atutem jest liczne grono członków Rady Generalnej ERRS. W składzie Rady 
Generalnej nie znajdują jednak odzwierciedlenia najnowsze zmiany w zakresie 
struktury nadzoru finansowego w Unii, w szczególności utworzenie unii bankowej. 
Z tego powodu przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC oraz przewodniczący 
Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji powinni stać się 
członkami Rady Generalnej ERRS posiadającymi prawo głosu. Należy także dokonać 
odpowiednich dostosowań w Komitecie Sterującym i Doradczym Komitecie 
Technicznym.

(4) Prezes EBC przewodniczył ERRS przez pierwsze 5 lat jej istnienia, po którym to 
okresie prezes EBC nadal jej przewodniczy na zasadzie tymczasowej. W tym czasie 
dzięki prezesowi EBC Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego zyskała autorytet 
i wiarygodność, a także mogła skutecznie opierać się i polegać na wiedzy eksperckiej 
EBC w dziedzinie stabilności finansowej. Z tego względu właściwe jest, aby prezes 
EBC przewodniczył ERRS na stałe.

(5) Aby zwiększyć widoczność ERRS jako organu odrębnego od swoich poszczególnych 
członków, przewodniczący ERRS powinien mieć możliwość delegowania zadań 
związanych z zewnętrzną reprezentacją ERRS na wiceprzewodniczących lub na szefa 
Sekretariatu ERRS, z wyjątkiem udziału w wysłuchaniach i dyskusjach za 
zamkniętymi drzwiami w Parlamencie Europejskim. 

(6) Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/20101 stanowi, że szef Sekretariatu 
ERRS jest powoływany przez EBC w porozumieniu z Radą Generalną ERRS. Aby 
podnieść rangę szefa Sekretariatu ERRS, Rada Generalna ERRS powinna ocenić, 
w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy wyselekcjonowani kandydaci na 
stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne 
do zarządzania Sekretariatem ERRS. O tej procedurze oceny Rada Generalna powinna 
poinformować Parlament Europejski i Radę. Ponadto należy sprecyzować zadania 
szefa Sekretariatu ERRS.

(7) Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 pierwszy 
wiceprzewodniczący ERRS był dotychczas wybierany przez i spośród członków Rady 
Ogólnej EBC, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zrównoważonej 
reprezentacji państw członkowskich ogółem oraz państw członkowskich, których 
walutą jest euro i których walutą nie jest euro. Nie jest to już właściwe, lecz tę 
zrównoważoną reprezentację Komitet Sterujący ERRS nadal powinien mieć na 
względzie. Ponadto po utworzeniu unii bankowej należy zastąpić odniesienie do 
państw członkowskich, których walutą jest euro i których walutą nie jest euro, 

1 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 
powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie 
funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 
z 15.12.2010, s. 162).
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odniesieniem do państw członkowskich, które uczestniczą w unii bankowej, oraz 
państw członkowskich, które w niej nie uczestniczą.

(8) ▌ 

(9) Aby zmniejszyć koszty i zwiększyć skuteczność proceduralną, liczbę przedstawicieli 
Komisji w Doradczym Komitecie Technicznym ERRS należy zmniejszyć z obecnych 
dwóch przedstawicieli do jednego przedstawiciela.

(10) Art. 16 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 zawiera wymóg, aby ostrzeżenia 
i zalecenia ERRS były przekazywane Radzie i Komisji, a jeżeli są skierowane do co 
najmniej jednego krajowego organu nadzoru – również Europejskim Urzędom 
Nadzoru. Aby wzmocnić kontrolę demokratyczną i zwiększyć przejrzystość, 
wspomniane ostrzeżenia i zalecenia powinny być również przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu oraz Europejskim Urzędom Nadzoru.

(11) Aby zapewnić jakość i adekwatność opinii, zaleceń i decyzji ERRS, Doradczy 
Komitet Techniczny oraz Doradczy Komitet Naukowy powinny w stosownych 
przypadkach zasięgać opinii zainteresowanych stron, na wczesnym etapie, w sposób 
otwarty i przejrzysty oraz w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w konsultacje 
wszystkie zainteresowane strony.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1092/2010,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1092/2010 wprowadza się następujące zmiany:

-1) art. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) „ryzyko systemowe” oznacza ryzyko zakłócenia systemu finansowego które 
może wywołać poważne negatywne skutki dla stabilności finansowej Unii lub co 
najmniej jednego z jej państw członkowskich lub dla gospodarki realnej i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego ▌. Wszystkie rodzaje pośredników 
finansowych, rynków i infrastruktur mogą w pewnym stopniu mieć potencjalne 
znaczenie systemowe.”;

-1a) art. 3 ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) wydaje zalecenia dla instytucji unijnych i państw członkowskich w sprawie 
działań zaradczych w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka i, w stosownych 
przypadkach, podaje te zalecenia do wiadomości publicznej;

1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W ramach konsultacji dotyczących mianowania szefa Sekretariatu ERRS 
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zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010* Rada Generalna 
powinna ocenić, w drodze otwartej i przejrzystej procedury, czy 
wyselekcjonowani kandydaci na stanowisko szefa Sekretariatu ERRS posiadają 
kwalifikacje, niezależność i doświadczenie niezbędne do zarządzania 
Sekretariatem ERRS. O procedurze oceny i konsultacji Rada Generalna informuje 
wystarczająco szczegółowo Parlament Europejski i Radę.

* Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 
powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie 
funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 
162).”;

_______________________________________________________________________________

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przekazując wskazówki szefowi Sekretariatu ERRS zgodnie z art. 4 ust. 1 
rozporządzenia Rady (UE) nr 1096/2010, przewodniczący ERRS i Komitet 
Sterujący mogą w szczególności poruszać następujące kwestie:

a) bieżące zarządzanie Sekretariatem ERRS;

b) wszelkie kwestie administracyjne i budżetowe związane z sekretariatem 
ERRS;

c) koordynacja i przygotowywanie prac Rady Generalnej oraz podejmowanie 
przez nią decyzji;

d) przygotowanie wniosku dotyczącego rocznego programu ERRS oraz 
realizacja tego programu;

e) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności ERRS i składanie 
sprawozdań z jego wykonania Radzie Generalnej.”;

2) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego przewodniczy prezes EBC.

2. Pierwszy wiceprzewodniczący jest wybierany przez i spośród członków 
Rady Ogólnej EBC na okres pięciu lat ▌. Pierwszy wiceprzewodniczący może 
zostać jednokrotnie ponownie wybrany na kolejną kadencję.

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przewodniczący reprezentuje ERRS na zewnątrz. Przewodniczący może 
delegować zadania związane z zewnętrzną reprezentacją ERRS na rzecz 
wiceprzewodniczących ERRS lub szefa Sekretariatu, z wyjątkiem zadań 
określonych w art. 19 ust. 1, 4 i 5.

3) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:
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a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) dodaje się lit. fa) i fb) w brzmieniu:

„fa) przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC;

fb) przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji;”;

(ii) ▌

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) jeden przedstawiciel wysokiego szczebla z każdego państwa 
członkowskiego reprezentujący albo właściwe organy krajowe albo 
krajowe organy wyznaczone do stosowania środków służących 
ograniczaniu ryzyka systemowego lub makroostrożnościowego, 
zgodnie z ust. 3;”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W odniesieniu do reprezentacji krajowych organów, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), właściwy przedstawiciel wysokiego szczebla z każdego państwa 
członkowskiego podlega rotacji w zależności od omawianej sprawy, chyba że 
krajowe organy z poszczególnych państw członkowskich zgodziły się na 
wspólnego przedstawiciela.”;

3a) art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczestnicząc w pracach Rady Generalnej i Komitetu Sterującego lub 
prowadząc wszelkie inne działania związane z ERRS, członkowie 
ERRS wykonują swoje obowiązki w sposób bezstronny i wyłącznie 
w interesie Unii jako całości. Nie zwracają się o instrukcje do żadnego 
rządu, instytucji Unii ani jakichkolwiek innych podmiotów 
publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmują od nich takich 
instrukcji.”

3b) w art. 8 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Niniejszy ustęp nie stosuje się do osób, które przekazują lub ujawniają 
informacje o zagrożeniu lub szkodzie dla interesu publicznego zdobyte w 
ramach wykonywanej przez nie pracy.

Niniejszy ustęp pozostaje bez uszczerbku dla poufnych dyskusji prowadzonych 
zgodnie z art. 19 ust. 5.”;

4) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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„4. W stosownych przypadkach przedstawiciele wysokiego szczebla 
z międzynarodowych organizacji finansowych lub Parlamentu 
Europejskiego, których obowiązki są bezpośrednio związane 
z zadaniami ERRS, określonymi w art. 3 ust. 2, mogą zostać 
zaproszeni do udziału w posiedzeniach Rady Generalnej.”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do udziału w pracach ERRS mogą zostać dopuszczeni 
przedstawiciele wysokiego szczebla z odpowiednich 
organów ▌państw EOG w zakresie ściśle ograniczonym do kwestii 
mających szczególne znaczenie dla tych państw. ERRS może 
dokonywać uzgodnień określających w szczególności charakter, 
zakres i aspekty proceduralne udziału tych państw ▌w pracach ERRS. 
Uzgodnienia te mogą przewidywać doraźny udział przedstawiciela 
w pracach Rady Generalnej w charakterze obserwatora i powinny 
dotyczyć wyłącznie kwestii mających znaczenie dla tych państw, 
z wyłączeniem przypadków, gdy omawiana może być sytuacja 
poszczególnych instytucji finansowych lub państw członkowskich.”

5) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) czterech innych członków Rady Generalnej będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC, z uwzględnieniem konieczności 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich 
ogółem oraz przy zapewnieniu równowagi między tymi państwami, 
które są uczestniczącymi państwami członkowskimi zgodnie 
z definicją określoną w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 
nr 1024/2013**, a tymi, które takimi państwami nie są. Członkowie ci 
są wybierani na trzyletnią kadencję przez i spośród członków Rady 
Generalnej będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC;”;

(ii) dodaje się lit. ga), gb) i gba):

„ga) przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC;

gb) przewodniczący Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji;

gba) szef Sekretariatu ERRS;”;

6) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Doradczego Komitetu Naukowego wchodzi przewodniczący 
Doradczego Komitetu Technicznego i 15 ekspertów prezentujących szeroki 
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zakres umiejętności, doświadczeń i wiedzy obejmującej wszystkie odpowiednie 
sektory rynków finansowych, zaproponowanych przez Komitet Sterujący 
i zatwierdzonych przez Radę Generalną na czteroletnią odnawialną kadencję. 
Kandydaci nie mogą być członkami Europejskich Urzędów Nadzoru i są 
wybierani na podstawie swoich ogólnych kompetencji, a także z uwagi na ich 
różnorodne doświadczenie naukowe lub w innych sektorach, w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw, związkach zawodowych lub jako dostawcy lub 
użytkownicy usług finansowych.”;

-aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących Doradczego Komitetu 
Naukowego są powoływani przez Zarząd Główny na wniosek przewodniczącego 
ERRS i każdy z nich posiada wysoki poziom odpowiedniego doświadczenia 
i umiejętności, na przykład z uwagi na odpowiedni zawodowy dorobek naukowy 
w dziedzinie bankowości, giełd i papierów wartościowych lub ubezpieczeń 
i pracowniczych programów emerytalnych. Te trzy osoby pełnią na zmianę 
funkcje przewodniczącego Doradczego Komitetu Naukowego.”;

-ab) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Doradczy Komitet Naukowy doradza ERRS i wspiera ją zgodnie z art. 4 ust. 
5, na wniosek przewodniczącego ERRS lub Rady Generalnej.”;

 a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Naukowy organizuje 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, takimi jak uczestnicy rynku, 
organizacje konsumenckie i eksperci akademiccy, na wczesnym etapie oraz 
w sposób jawny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności. 
Konsultacje te prowadzone są w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w nie 
wszystkie zainteresowane strony i sektory finansowe, przy zapewnieniu im 
rozsądnego terminu na udzielenie odpowiedzi.”;

7) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

-i) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) po jednym przedstawicielu każdego krajowego banku centralnego 
▌;”;

 (i) lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) przedstawiciel Komisji;”;

(ii) dodaje się lit. fa) i fb) w brzmieniu:

„fa) przedstawiciel Rady ds. Nadzoru EBC;
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fb) przedstawiciel Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji;”;

aa) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Doradczy Komitet Techniczny doradza ERRS i wspiera ją zgodnie z art. 4 
ust. 5, na wniosek przewodniczącego ERRS lub Rady Generalnej.”;

b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Techniczny organizuje 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, na wczesnym etapie oraz w sposób 
jawny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności. Konsultacje te 
prowadzone są w jak najszerszym zakresie, aby włączyć w nie wszystkie 
zainteresowane strony i sektory finansowe, przy zapewnieniu im rozsądnego 
terminu na udzielenie odpowiedzi.”;

7a) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Wykonując swoje zadania, określone w art. 3 ust. 2, ERRS zasięga 
w stosownych przypadkach opinii odpowiednich zainteresowanych stron z sektora 
prywatnego. Konsultacje te prowadzone są w jak najszerszym zakresie, aby 
włączyć w nie wszystkie zainteresowane strony i sektory finansowe, przy 
zapewnieniu im rozsądnego terminu na udzielenie odpowiedzi.”;

7b) art. 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przed złożeniem wniosku o informacje dotyczące nadzoru w postaci innej 
niż skrócona lub zbiorcza ERRS konsultuje się w odpowiedni sposób 
z odpowiednim Europejskim Urzędem Nadzoru, aby upewnić się, czy żądanie to 
jest uzasadnione i stosowne. Jeśli odpowiedni Europejski Urząd Nadzoru nie uzna 
wniosku za uzasadniony i stosowny, niezwłocznie odsyła go do ERRS i zwraca 
się o dodatkowe uzasadnienie. Po przedstawieniu przez ERRS odpowiedniemu 
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru takiego dodatkowego uzasadnienia adresat 
wniosku przekazuje ERRS wymagane informacje, pod warunkiem że ma on do 
nich uprawniony dostęp.”;

8) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„Ostrzeżenia lub zalecenia wydawane przez ERRS zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) i 
d) mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy i są kierowane w szczególności 
do całej Unii, do co najmniej jednego państwa członkowskiego, do co najmniej 
jednego z Europejskich Urzędów Nadzoru, do co najmniej jednego z właściwych 
organów krajowych lub krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, do EBC w odniesieniu do zadań powierzonych EBC 
zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 lub 
do Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. 
W przypadku gdy ostrzeżenie lub zalecenie jest kierowane do co najmniej 
jednego krajowego organu nadzoru, informuje się o tym również 
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zainteresowane państwo członkowskie lub państwa członkowskie. Zalecenia 
zawierają konkretny termin na podjęcie właściwych działań. Zalecenia mogą 
być również kierowane do Komisji i dotyczyć stosownych przepisów unijnych. 
Ostrzeżenia i zalecenia są wystarczająco szczegółowe i umotywowane i są 
wydawane wraz z odpowiednim i wyczerpującym uzasadnieniem.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ostrzeżenia lub zalecenia przekazywane adresatom zgodnie z ust. 2 są 
zgodnie z zasadami ścisłej poufności jednocześnie przekazywane również Radzie, 
Parlamentowi Europejskiemu, Komisji oraz Europejskim Urzędom Nadzoru.”; 

9) art. 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku gdy zalecenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest 
kierowane do Komisji, do co najmniej jednego państwa członkowskiego, do co 
najmniej jednego Europejskiego Urzędu Nadzoru lub do co najmniej jednego 
właściwego organu krajowego, adresaci są zobowiązani poinformować Parlament 
Europejski, Radę, Komisję i ERRS o działaniach podjętych w odpowiedzi na 
zalecenie i uzasadnić ewentualny brak działania. W stosownych przypadkach 
Europejskie Urzędy Nadzoru są – z zastrzeżeniem zasad ścisłej poufności – 
bezzwłocznie informowane przez ERRS o otrzymanych odpowiedziach.”;

2. W przypadku gdy ERRS ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane, 
a adresaci nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku działania, ERRS informuje 
o tym – z zastrzeżeniem zasad ścisłej poufności – adresatów, Parlament 
Europejski, Radę, Komisję oraz właściwe Europejskie Urzędy Nadzoru.”;

9a) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Co najmniej raz w roku, ale w okresach rozpowszechnionego występowania 
trudności finansowych częściej, przewodniczący ERRS jest zapraszany przez 
właściwą komisję na roczne wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim 
w związku z opublikowaniem rocznego sprawozdania ERRS dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Wysłuchania te odbywają się oddzielnie od dialogu 
dotyczącego spraw monetarnych między Parlamentem Europejskim a prezesem 
EBC.

2. Sprawozdania roczne, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje, które 
zgodnie z art. 18 Rada Generalna postanawia podać do publicznej wiadomości. 
Sprawozdania te są ogólnie dostępne. Zawierają one informacje o zasobach 
udostępnionych ERRS zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010. 
”;

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5a. ERRS odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania skierowane do niej przez 
Parlament Europejski lub przez Radę. Udziela odpowiedzi niezwłocznie, a w 
każdym razie w ciągu pięciu tygodni od daty przekazania pytań do ERRS.”;
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10) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Nie wcześniej niż pięć lat po dniu [OJ, please insert the date of entering into force] 
Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie na 
temat jego głównych wniosków Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.”. 

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie […] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady
Przewodniczący Przewodniczący


