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POPRAWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw -1 (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) Jasna podstawa prawna do 

stworzenia jednolitego mechanizmu 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji oraz europejskiego systemu 

gwarantowania depozytów oznacza, że 

należy stosować unijne ramy prawne bez 

potrzeby korzystania z umów 

międzyrządowych. 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W celu zapewnienia spójności z 

Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym i 

jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji EDIS powinien 

objąć uczestniczące państwa członkowskie. 

Banki z siedzibą w państwach 

członkowskich nieuczestniczących w 

Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym nie 

powinny być objęte EDIS. Tak długo, jak 

nadzór w danym państwie członkowskim 

pozostaje poza Jednolitym Mechanizmem 

Nadzorczym, państwo to powinno być 

odpowiedzialne za zapewnienie ochrony 

deponentów przed skutkami 

niewypłacalności instytucji kredytowej. W 

miarę przystępowania państw 

członkowskich do Jednolitego 

Mechanizmu Nadzorczego powinny one 
również automatycznie być obejmowane 

EDIS. Docelowo cały rynek wewnętrzny 

(14) W celu zapewnienia spójności z 

Jednolitym Mechanizmem Nadzorczym i 

jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji EDIS powinien 

objąć uczestniczące państwa członkowskie. 

Banki z siedzibą w państwach 

członkowskich nieuczestniczących w 

Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym nie 

powinny być objęte EDIS. Tak długo, jak 

nadzór w danym państwie członkowskim 

pozostaje poza Jednolitym Mechanizmem 

Nadzorczym, państwo to powinno być 

odpowiedzialne za zapewnienie ochrony 

deponentów przed skutkami 

niewypłacalności instytucji kredytowej. 

Przystępując do Jednolitego Mechanizmu 

Nadzorczego, państwa członkowskie są 

automatycznie zobowiązane do 

przystąpienia do trzeciego filaru unii 

bankowej. Jednak aby zagwarantować 
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mógłby zostać objęty EDIS. płynną transformację i uniknąć zbędnych 

obciążeń dla mechanizmów finansowania 

leżących u podstaw EDIS, należy określić 

przepisy przejściowe dotyczące udziału 

finansowego krajów przystępujących do 

EDIS po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia. Takie przepisy powinny 

być opracowane z uwzględnieniem 

sytuacji w danym państwie członkowskim, 

a także cyklu koniunkturalnego oraz 

niedawnych wypłat lub działań 

związanych z finansowaniem 

restrukturyzacji lub uporządkowanej 

likwidacji, jak również tego, na którym 

etapie tworzenia EDIS dane państwo do 

niego przystępuje.  Docelowo cały rynek 

wewnętrzny mógłby zostać objęty EDIS. 

Uzasadnienie 

Przy rozważaniu wprowadzenia środków przejściowych dotyczących udziału finansowego 

państw członkowskich w EDIS, istotne jest wzięcie pod uwagę, na którym etapie 

przystępowałyby te państwa, z należytym uwzględnieniem takich uwarunkowań jak cykl 

koniunkturalny oraz niedawne wypłaty lub działania związane z finansowaniem 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Aby zapewnić równe warunki 

działania na całym rynku wewnętrznym, 

niniejsze rozporządzenie jest spójne z 

dyrektywą 2014/49/UE. Uzupełnia ono 

przepisy i zasady tej dyrektywy w celu 

zapewnienia właściwego funkcjonowania 

EDIS oraz udostępnienia temu systemowi 

wystarczającego finansowania. W związku 

z tym prawo materialne dotyczące 

gwarantowania depozytów, mające 

zastosowanie w ramach EDIS, będzie 

spójne z prawem stosowanym przez 

krajowe systemy gwarantowania 

depozytów lub wyznaczone organy 

nieuczestniczących państw członkowskich, 

(15) Aby zapewnić równe warunki 

działania na całym rynku wewnętrznym, 

niniejsze rozporządzenie jest spójne z 

dyrektywą 2014/49/UE. Uzupełnia ono 

przepisy i zasady tej dyrektywy w celu 

zapewnienia właściwego funkcjonowania 

EDIS oraz udostępnienia temu systemowi 

wystarczającego finansowania. Głównym 

celem EDIS jest zwiększenie skuteczności 

ram gwarantowania depozytów w celu 

ochrony deponentów przed 

konsekwencjami niedostępności 

depozytów. Ma on również na celu 

zapewnienie równego poziomu ochrony 

wszystkich deponentów instytucji 
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zharmonizowanym na mocy dyrektywy 

2014/49/UE. 
kredytowych należących do 

uczestniczącego systemu gwarantowania 

depozytów. W związku z tym prawo 

materialne dotyczące gwarantowania 

depozytów, mające zastosowanie w ramach 

EDIS, będzie spójne z prawem 

stosowanym przez krajowe systemy 

gwarantowania depozytów lub wyznaczone 

organy nieuczestniczących państw 

członkowskich, zharmonizowanym na 

mocy dyrektywy 2014/49/UE. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a.  Jeżeli zgodnie z art. 7 

rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 

ustanowiona została bliska współpraca 

między EBC a państwem członkowskim, 

którego walutą nie jest euro, Jednolita 

Rada – w porozumieniu z tym państwem 

członkowskim, w terminie trzech miesięcy 

od daty przyjęcia decyzji o ustanowieniu 

bliskiej współpracy – określa szczegółowe 

zasady oraz warunki przeniesienia do 

funduszu gwarantowania depozytów 

całości lub określonej części składek, 

które zostały wpłacone na rzecz systemów 

gwarantowania depozytów uznanych 

oficjalnie w danym państwie 

członkowskim przez instytucje kredytowe 

powiązane z tymi systemami oraz które 

zostały zgromadzone przez te systemy od 

momentu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, zgodnie ze ścieżką 

finansowania określoną w art. 41j.  

 Przy ustanawianiu szczegółowych zasad 

obliczania kwot, jakie mają zostać 

przeniesione, oraz harmonogramu ich 

przeniesienia należy odpowiednio zadbać 

o sprawne przejście systemów 
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gwarantowania depozytów uznawanych w 

danym państwie członkowskim do EDIS, 

biorąc pod uwagę również etap tworzenia 

EDIS, na którym dane państwo 

członkowskie przystępuje do tego systemu, 

jak również takie okoliczności jak bieżący 

cykl koniunkturalny oraz niedawne 

wypłaty lub działania związane z 

finansowaniem restrukturyzacji lub 

uporządkowanej likwidacji.  

Uzasadnienie 

W przypadku ustanowienia bliskiej współpracy między EBC a państwem członkowskim 

państwo to zacznie podlegać wszystkim filarom unii bankowej, w tym EDIS. Aby zapewnić 

sprawne przejście systemów gwarantowania depozytów do EDIS, należy zastosować 

podejście stopniowe, uwzględniające charakterystykę gospodarczą danego kraju, jego 

systemy gwarantowania depozytów oraz etap tworzenia EDIS, na którym ustanawia się bliską 

współpracę. Przepisy tego artykułu odzwierciedlają w dużym stopniu przepisy mające 

zastosowanie w przypadku zakończenia bliskiej współpracy. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 34 – ustęp 5 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 9a. art. 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jednolita Rada, EBC, właściwe 

organy krajowe i krajowe organy ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji mogą sporządzić protokoły 

ustaleń określające procedurę wymiany 

informacji. Wymiany informacji między 

Jednolitą Radą, EBC, właściwymi 

organami krajowymi i krajowymi 

organami ds. restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji nie uznaje się 

za naruszenie wymogów dotyczących 

tajemnicy służbowej.” 

„5. Jednolita Rada, EBC, właściwe 

organy krajowe, krajowe organy ds. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji oraz wyznaczone organy 

krajowe, o których mowa w dyrektywie 

2014/59/UE, mogą sporządzić protokoły 

ustaleń określające procedurę wymiany 

informacji. Wymiany informacji między 

Jednolitą Radą, EBC, właściwymi 

organami krajowymi, krajowymi organami 

ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji oraz wyznaczonymi organami 

krajowymi, o których mowa w dyrektywie 

2014/59/UE, nie uznaje się za naruszenie 

wymogów dotyczących tajemnicy 

służbowej.”; 
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Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka ma na celu zmianę art. 34 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 polegającą 

na dołączeniu wyznaczonych organów krajowych, o których mowa w dyrektywie 2014/59/UE, 

do organów jednoznacznie uprawnionych do sporządzania protokołów ustaleń określających 

procedurę wymiany informacji, aby zagwarantować, że każda taka wymiana informacji 

będzie miała należytą podstawę prawną i nie będzie mogła być uznana za naruszenie 

wymogów tajemnicy zawodowej. 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wykluczenie z objęcia EDIS Procedura wykluczenia z objęcia EDIS 

Uzasadnienie 

Aby zadbać o pewność prawa, mając na względzie rozmiar skutków wykluczenia dla sektora 

bankowego w państwach członkowskich, procedura wykluczenia musi zostać określona 

bardziej szczegółowo. Obejmuje to przeprowadzaną przez Komisję ocenę naruszenia oraz 

możliwość podjęcia działań naprawczych przez system gwarantowania depozytów i organy 

krajowe. Pełne wykluczenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy jest ono współmierne do 

naruszenia, i należy wprowadzać jedynie wówczas, gdy we wcześniej określonych terminach 

nie zrealizowano przejściowych działań egzekwujących. W przypadku drobniejszych naruszeń 

można nałożyć karę finansową. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1.  Uczestniczący system 

gwarantowania depozytów nie jest objęty 

EDIS na etapie reasekuracji, koasekuracji 

lub pełnego zabezpieczenia, jeżeli 

Komisja, działając z własnej inicjatywy lub 

na wniosek Jednolitej Rady lub 

uczestniczącego państwa członkowskiego, 

zdecyduje i odpowiednio poinformuje 

Jednolitą Radę o tym, że co najmniej 

1.  Uczestniczący system 

gwarantowania depozytów nie jest objęty 

EDIS, jeżeli Komisja, działając z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Jednolitej Rady 

lub uczestniczącego państwa 

członkowskiego, uruchomi i zakończy 

procedurę wykluczenia. Procedurę taką 

można uruchomić, jeżeli Komisja uzna, że 
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jeden z następujących warunków 

wykluczających jest spełniony: 

wystąpiła jedna z następujących sytuacji: 

a)  uczestniczący system 

gwarantowania depozytów nie wypełnił 

zobowiązań wynikających z niniejszego 

rozporządzenia lub z art. 4, 6, 7 lub 10 

dyrektywy 2014/49/UE; 

a)  uczestniczący system 

gwarantowania depozytów nie wypełnił 

zobowiązań wynikających z niniejszego 

rozporządzenia lub z art. 4, 5, 6, 7, 8 lub 10 

dyrektywy 2014/49/UE; 

b)  uczestniczący system 

gwarantowania depozytów, właściwy 

organ administracyjny w rozumieniu art. 3 

dyrektywy 2014/49/UE lub każdy inny 

właściwy organ danego państwa 

członkowskiego postąpił w odniesieniu do 

konkretnego wniosku o objęcie EDIS w 

sposób, który jest sprzeczny z zasadą 

lojalnej współpracy określoną w art. 4 ust. 

3 Traktatu o Unii Europejskiej. 

b)  uczestniczący system 

gwarantowania depozytów, właściwy 

organ administracyjny w rozumieniu art. 3 

dyrektywy 2014/49/UE lub każdy inny 

właściwy organ danego państwa 

członkowskiego postąpił w odniesieniu do 

konkretnego wniosku o objęcie EDIS w 

sposób, który jest sprzeczny z zasadą 

lojalnej współpracy określoną w art. 4 ust. 

3 Traktatu o Unii Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Aby zadbać o pewność prawa, mając na względzie rozmiar skutków wykluczenia dla sektora 

bankowego w państwach członkowskich, procedura wykluczenia musi zostać określona 

bardziej szczegółowo. Obejmuje to przeprowadzaną przez Komisję ocenę naruszenia oraz 

możliwość podjęcia działań naprawczych przez system gwarantowania depozytów i organy 

krajowe. Pełne wykluczenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy jest ono współmierne do 

naruszenia, i należy wprowadzać jedynie wówczas, gdy we wcześniej określonych terminach 

nie zrealizowano przejściowych działań egzekwujących. W przypadku drobniejszych naruszeń 

można nałożyć karę finansową. 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jednolita Rada stale monitoruje, 

czy wystąpiła sytuacja określona w ust. 1 

lit. a) lub b). Jeżeli Jednolita Rada 

stwierdzi, że taka sytuacja wystąpiła, 

niezwłocznie powiadamia o tym Komisję. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2.  Jeżeli uczestniczący system 

gwarantowania depozytów uzyskał już 

finansowanie oraz co najmniej jeden 

warunek wykluczający, o którym mowa w 

ust. 1, jest spełniony w odniesieniu do 

zdarzenia wypłaty lub do wykorzystania w 

ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, Komisja może nakazać pełną 

lub częściową spłatę środków finansowych 

na rzecz funduszu gwarantowania 

depozytów. 

2.  Jeżeli Komisja stwierdzi, że 

spełniony został przynajmniej jeden z 

warunków wykluczenia, przekazuje 

wezwanie do usunięcia uchybienia 

danemu systemowi gwarantowania 

depozytów oraz wyznaczonemu organowi 

uczestniczącego państwa członkowskiego 

w rozumieniu art. 2 pkt 18 dyrektywy 

2014/49/UE, jak również właściwemu 

organowi krajowemu lub właściwym 

organom krajowym. Komisja informuje 

również zainteresowane państwo (-a) 

członkowskie. W wezwaniu Komisja 

określa powody, dla których uznała, że 

można uruchomić procedurę wykluczenia, 

o której mowa w ust. 1. W terminie dwóch 

miesięcy od otrzymania takiego wezwania 

wyznaczony organ, przy ścisłej współpracy 

z danym systemem gwarantowania 

depozytów i właściwym organem 

krajowym, przekazuje swoje uwagi 

Komisji. Podejmuje on niezwłocznie 

działania naprawcze wobec stwierdzonego 

uchybienia i dopilnowuje, by zostały 

usunięte przyczyny uruchomienia 

procedury wykluczenia, o której mowa w 

ust. 1. W swojej odpowiedzi opisuje 

szczegółowo kroki, jakie zamierza podjąć, 

aby osiągnąć ten cel.  

Uzasadnienie 

Aby zadbać o pewność prawa, mając na względzie rozmiar skutków wykluczenia dla sektora 

bankowego w państwach członkowskich, procedura wykluczenia musi zostać określona 

bardziej szczegółowo. Obejmuje to przeprowadzaną przez Komisję ocenę naruszenia oraz 

możliwość podjęcia działań naprawczych przez system gwarantowania depozytów i organy 

krajowe. Pełne wykluczenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy jest ono współmierne do 

naruszenia, i należy wprowadzać jedynie wówczas, gdy we wcześniej określonych terminach 

nie zrealizowano przejściowych działań egzekwujących. W przypadku drobniejszych naruszeń 

można nałożyć karę finansową. 



 

PE592.152v03-00 10/20 AD\1121911PL.docx 

PL 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a.  Jeżeli Komisja – po dokonaniu 

oceny odpowiedzi i po konsultacji z 

Jednolitą Radą – uzna, że nie otrzymała 

wystarczających gwarancji podjęcia 

działań w celu wyeliminowania uchybień 

stwierdzonych w wezwaniu do usunięcia 

uchybienia, może zastosować kary 

finansowe zgodnie z ust. 7. Może ona 

również przesłać systemowi 

gwarantowania depozytów, 

wyznaczonemu organowi uczestniczącego 

państwa członkowskiego oraz właściwemu 

organowi krajowemu uzasadnioną opinię 

wzywającą je do dopilnowania, by zostały 

usunięte przyczyny uruchomienia 

procedury wykluczenia, o której mowa w 

ust. 1.  

Uzasadnienie 

Aby zadbać o pewność prawa, mając na względzie rozmiar skutków wykluczenia dla sektora 

bankowego w państwach członkowskich, procedura wykluczenia musi zostać określona 

bardziej szczegółowo. Obejmuje to przeprowadzaną przez Komisję ocenę naruszenia oraz 

możliwość podjęcia działań naprawczych przez system gwarantowania depozytów i organy 

krajowe. Pełne wykluczenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy jest ono współmierne do 

naruszenia, i należy wprowadzać jedynie wówczas, gdy we wcześniej określonych terminach 

nie zrealizowano przejściowych działań egzekwujących. W przypadku drobniejszych naruszeń 

można nałożyć karę finansową. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i – ustęp 2 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b.  Kar finansowych, o których mowa 

w ust. 2a, nie nakłada się, jeżeli 

niewypełnienie obowiązków wynika z 

samodzielnego działania właściwego 

organu administracyjnego lub innego 

właściwego organu danego państwa 

członkowskiego, o którym mowa w ust. 1 

lit. b). 

Uzasadnienie 

Aby zadbać o pewność prawa, mając na względzie rozmiar skutków wykluczenia dla sektora 

bankowego w państwach członkowskich, procedura wykluczenia musi zostać określona 

bardziej szczegółowo. Obejmuje to przeprowadzaną przez Komisję ocenę naruszenia oraz 

możliwość podjęcia działań naprawczych przez system gwarantowania depozytów i organy 

krajowe. Pełne wykluczenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy jest ono współmierne do 

naruszenia, i należy wprowadzać jedynie wówczas, gdy we wcześniej określonych terminach 

nie zrealizowano przejściowych działań egzekwujących. W przypadku drobniejszych naruszeń 

można nałożyć karę finansową. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i – ustęp 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c.  Jeżeli system gwarantowania 

depozytów lub wyznaczony organ krajowy 

nie usunął uchybienia w terminie 

określonym w uzasadnionej opinii, 

Komisja może zakończyć procedurę 

wykluczenia, podejmując ostateczną 

decyzję o wykluczeniu z EDIS. Informuje 

ona niezwłocznie o tej decyzji Parlament 

Europejski, dane państwo lub państwa 

członkowskie oraz Jednolitą Radę. 

Uzasadnienie 

Aby zadbać o pewność prawa, mając na względzie rozmiar skutków wykluczenia dla sektora 

bankowego w państwach członkowskich, procedura wykluczenia musi zostać określona 

bardziej szczegółowo. Obejmuje to przeprowadzaną przez Komisję ocenę naruszenia oraz 
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możliwość podjęcia działań naprawczych przez system gwarantowania depozytów i organy 

krajowe. Pełne wykluczenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy jest ono współmierne do 

naruszenia, i należy wprowadzać jedynie wówczas, gdy we wcześniej określonych terminach 

nie zrealizowano przejściowych działań egzekwujących. W przypadku drobniejszych naruszeń 

można nałożyć karę finansową. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i – ustęp 2 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2d.  Komisja może na dowolnym etapie 

podjąć formalną decyzję o zatrzymaniu 

procedury wykluczenia, jeżeli stwierdzi, że 

system gwarantowania depozytów lub 

wyznaczony organ krajowy w sposób 

zadowalający naprawił uchybienia i nie 

występują już żadne przesłanki dla 

wykluczenia. Informuje ona niezwłocznie 

o tej decyzji Parlament Europejski, dane 

państwo lub państwa członkowskie oraz 

Jednolitą Radę. 

Uzasadnienie 

Aby zadbać o pewność prawa, mając na względzie rozmiar skutków wykluczenia dla sektora 

bankowego w państwach członkowskich, procedura wykluczenia musi zostać określona 

bardziej szczegółowo. Obejmuje to przeprowadzaną przez Komisję ocenę naruszenia oraz 

możliwość podjęcia działań naprawczych przez system gwarantowania depozytów i organy 

krajowe. Pełne wykluczenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy jest ono współmierne do 

naruszenia, i należy wprowadzać jedynie wówczas, gdy we wcześniej określonych terminach 

nie zrealizowano przejściowych działań egzekwujących. W przypadku drobniejszych naruszeń 

można nałożyć karę finansową. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i –ustęp 2 e (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2e.  Jeżeli uczestniczący system 

gwarantowania depozytów uzyskał już 

finansowanie oraz co najmniej jeden 

warunek wykluczający, o którym mowa w 

ust. 1, jest spełniony w odniesieniu do 

zdarzenia wypłaty lub do wykorzystania w 

ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, Komisja może, po zakończeniu 

procedury wykluczenia, nakazać pełną lub 

częściową spłatę środków finansowych na 

rzecz funduszu gwarantowania 

depozytów. 

Uzasadnienie 

Aby zadbać o pewność prawa, mając na względzie rozmiar skutków wykluczenia dla sektora 

bankowego w państwach członkowskich, procedura wykluczenia musi zostać określona 

bardziej szczegółowo. Obejmuje to przeprowadzaną przez Komisję ocenę naruszenia oraz 

możliwość podjęcia działań naprawczych przez system gwarantowania depozytów i organy 

krajowe. Pełne wykluczenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy jest ono współmierne do 

naruszenia, i należy wprowadzać jedynie wówczas, gdy we wcześniej określonych terminach 

nie zrealizowano przejściowych działań egzekwujących. W przypadku drobniejszych naruszeń 

można nałożyć karę finansową. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41i – ustęp 2 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2f.  Komisja, po konsultacji z EUNB, 

przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 

93 w celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia poprzez określenie 

szczegółowych przepisów dotyczących 

metody, procedury i warunków w 

odniesieniu do: 

 a)  stosowania kar finansowych, o 

których mowa w ust. 2a, zgodnie z 

odpowiednimi postanowieniami Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; oraz 
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 b)  zwrotu środków zgromadzonych od 

instytucji kredytowych powiązanych z 

wykluczonym systemem gwarantowania 

depozytów do tego systemu 

gwarantowania depozytów po zakończeniu 

procedury wykluczenia. 

Uzasadnienie 

Aby zadbać o pewność prawa, mając na względzie rozmiar skutków wykluczenia dla sektora 

bankowego w państwach członkowskich, procedura wykluczenia musi zostać określona 

bardziej szczegółowo. Obejmuje to przeprowadzaną przez Komisję ocenę naruszenia oraz 

możliwość podjęcia działań naprawczych przez system gwarantowania depozytów i organy 

krajowe. Pełne wykluczenie należy rozważać jedynie wówczas, gdy jest ono współmierne do 

naruszenia, i należy wprowadzać jedynie wówczas, gdy we wcześniej określonych terminach 

nie zrealizowano przejściowych działań egzekwujących. W przypadku drobniejszych naruszeń 

można nałożyć karę finansową. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 41j – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2)  Po konsultacji z Jednolitą Radą 

Komisja może zatwierdzić odstępstwo od 

wymogów określonych w ust. 1 z należycie 

uzasadnionych powodów związanych z 

cyklem koniunkturalnym występującym w 

danym państwie członkowskim, wpływem, 

jaki procykliczne składki mogą mieć, lub 

wypłatą na szczeblu krajowym. 

Odstępstwa te muszą być tymczasowe oraz 

mogą podlegać spełnieniu określonych 

warunków. 

(2) Po konsultacji z Jednolitą Radą 

Komisja może zatwierdzić odstępstwo od 

wymogów określonych w ust. 1 z należycie 

uzasadnionych powodów związanych z 

cyklem koniunkturalnym występującym w 

danym państwie członkowskim, wpływem, 

jaki procykliczne składki mogą mieć, lub 

wypłatą bądź działaniem związanym z 

finansowaniem restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji na szczeblu 

krajowym. Informuje ona Parlament 

Europejski o zamiarze przyznania 

odstępstwa oraz, w stosownych 

przypadkach, przekazać mu opinię 

Jednolitej Rady. Odstępstwa te muszą być 

tymczasowe oraz mogą podlegać 

spełnieniu określonych warunków. 

Powinny one uwzględniać sytuację 

gospodarczą i finansową danego państwa 

członkowskiego, kondycję finansową jego 

systemów gwarancji depozytów oraz etap 
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EDIS, na którym ono do niego 

przystępuje.  

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, na którym etapie przystępowałyby państwa, rozważając 

wprowadzenie środków przejściowych dotyczących udziału finansowego państw 

członkowskich w EDIS, w tym w przypadku przyznania odstępstwa od ścieżki finansowania, z 

należytym uwzględnieniem takich uwarunkowań jak cykl koniunkturalny oraz niedawne 

wypłaty lub działania związane z finansowaniem restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji. PE powinien zostać poinformowany w razie przyznania takiego odstępstwa i 

powinien mieć dostęp do opinii Jednolitej Rady, jeżeli taka zostanie wydana. 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 51 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Jednolita Rada na wspólnej sesji 

plenarnej odbywa co najmniej dwa 

posiedzenia zwykłe w roku. Ponadto zbiera 

się ona z inicjatywy przewodniczącego lub 

na wniosek co najmniej jednej trzeciej 

swych członków. Przedstawiciel Komisji 

może zwrócić się do przewodniczącego o 

zwołanie posiedzenia Jednolitej Rady w 

trybie wspólnej sesji plenarnej lub sesji 

plenarnej dotyczącej, odpowiednio, 

jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji lub EDIS. 

Przewodniczący przedstawia pisemne 

uzasadnienie, jeżeli nie zwoła posiedzenia 

w odpowiednim czasie.  

2. Jednolita Rada na wspólnej sesji 

plenarnej odbywa co najmniej dwa 

posiedzenia zwykłe w roku. Ponadto zbiera 

się ona z inicjatywy przewodniczącego lub 

na wniosek co najmniej jednej trzeciej 

swych członków. Przedstawiciel Komisji 

lub przedstawiciel EBC może zwrócić się 

do przewodniczącego o zwołanie 

posiedzenia Jednolitej Rady w trybie 

wspólnej sesji plenarnej lub sesji plenarnej 

dotyczącej, odpowiednio, jednolitego 

mechanizmu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji lub EDIS. 

Przewodniczący przedstawia pisemne 

uzasadnienie, jeżeli nie zwoła posiedzenia 

w odpowiednim czasie.  

Uzasadnienie 

Mając na względzie wiedzę fachową EBC oraz obecność przedstawiciela EBC obok 

przedstawiciela Komisji w roli stałego obserwatora sesji wykonawczych i plenarnych 

Jednolitej Rady z takimi samymi prawami, jeżeli chodzi o udział w debatach i dostęp do 

dokumentów, jak przedstawiciel Komisji, uzasadnione wydaje się przyznanie 

przedstawicielowi EBC prawa do wnioskowania o zwołanie nadzwyczajnej sesji Jednolitej 

Rady, na wzór prawa przysługującego przedstawicielowi Komisji. 
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Poprawka   18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 33 a (nowy) 

Rozporządzenie nr 806/2014 

Artykuł 67 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 33a. w art. 67 dodaje się ust. 4a w 

brzmieniu: 

 „4a. Wszystkie przepisy Umowy, które 

są niezbędne do właściwego 

funkcjonowania jednolitego mechanizmu 

restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, zostaną włączone do 

niniejszego rozporządzenia w terminie 

dwóch lat od jego wejścia w życie.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0806) 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 39 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 93 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 19 

ust. 8, art. 65 ust. 5, art. 69 ust. 5, art. 71 

ust. 3, art. 74b ust. 5, art. 74c ust. 5, art. 

74d ust. 4 i art. 75 ust. 4, powierza się na 

czas nieokreślony, począwszy od 

odnośnych dat, o których mowa w art. 99.; 

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 19 

ust. 8, art. 41i ust. 2f, art. 65 ust. 5, art. 69 

ust. 5, art. 71 ust. 3, art. 74b ust. 5, art. 74c 

ust. 5, art. 74d ust. 4 i art. 75 ust. 4, 

powierza się na czas nieokreślony, 

począwszy od odnośnych dat, o których 

mowa w art. 99.”; 

Uzasadnienie 

Poprawka związana z poprawką 15. 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 39 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 93 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4.  Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 19 ust. 8, art. 65 ust. 5, art. 69 

ust. 5, art. 71 ust. 3, art. 74b ust. 5, art. 74c 

ust. 5, art. 74d ust. 4 i art. 75 ust. 4, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane 

przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. 

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych.”; 

4.  Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 19 ust. 8, art. 41i ust. 2f, art. 

65 ust. 5, art. 69 ust. 5, art. 71 ust. 3, art. 

74b ust. 5, art. 74c ust. 5, art. 74d ust. 4 i 

art. 75 ust. 4, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych.”; 

Uzasadnienie 

Poprawka związana z poprawką 15. 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 39 – litera c 

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 

Artykuł 93 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6.  Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 19 ust. 8, art. 65 ust. 5, art. 

69 ust. 5, art. 71 ust. 3, art. 74b ust. 5, art. 

74c ust. 5, art. 74d ust. 4 i art. 75 ust. 4 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 

Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie trzech 

miesięcy od przekazania tego aktu 

6.  Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 19 ust. 8, art. 41i ust. 2f, art. 

65 ust. 5, art. 69 ust. 5, art. 71 ust. 3, art. 

74b ust. 5, art. 74c ust. 5, art. 74d ust. 4 i 

art. 75 ust. 4 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 

ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie trzech miesięcy od przekazania 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą 

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy 

miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady.”; 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, 

jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady.”; 

Uzasadnienie 

Poprawka związana z poprawką 15. 
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Țapardel 

VERTS/ALE Pascal Durand, Sven Giegold 

 

3 - 

ECR Ashley Fox, Kazimierz Michał Ujazdowski 

ENF Gerolf Annemans 

 

6 0 

EFDD Laura Agea 

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

NI Diane James 

PPE Elmar Brok, Markus Pieper 

 

Objaśnienia używanych znaków 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 


