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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 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 szefa 
Sekretariatu ERRS.

(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 szefa 
Sekretariatu ERRS, z wyjątkiem udziału w 
wysłuchaniach i dyskusjach za 
zamkniętymi drzwiami w Parlamencie 
Europejskim, jak również w pracach 
komisji śledczej ustanowionej zgodnie z 
art. 226 TFUE i decyzją 95/167/WE oraz 
zgodnie z zasadą lojalnej współpracy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(UE) nr 1096/20106 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 

(6) Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(UE) nr 1096/20106 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. Ponadto należy zapewnić 
niezależność szefa Sekretariatu ERRS i 
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Parlament Europejski i Radę. Ponadto 
należy sprecyzować zadania szefa 
Sekretariatu ERRS.

jego zobowiązanie do podejmowania 
działań bez przyjmowania instrukcji od 
organów publicznych lub prywatnych.
O tej procedurze oceny Rada Generalna 
powinna poinformować Parlament 
Europejski i Radę. Parlament Europejski i 
Rada powinny mieć możliwość zwrócenia 
się do Rady Generalnej o dodatkowe 
informacje. Procedura mianowania 
określona w niniejszym rozporządzeniu 
pozostaje bez uszczerbku dla ostatecznej 
odpowiedzialności EBC za mianowanie 
szefa Sekretariatu ERRS zgodnie z 
procedurą konsultacji ustanowioną w 
art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1096/2010 do momentu zmiany tego 
rozporządzenia. Ponadto należy 
wystarczająco wyjaśnić i sprecyzować 
zadania szefa Sekretariatu ERRS w formie 
wykazu tych zadań uwzględnionych w 
niniejszym rozporządzeniu, a ponadto 
należy unikać powielania zadań 
wykonywanych przez EBC i przez ERRS.

__________________ __________________

6 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).

6 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).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W związku z podniesieniem rangi 
szefa Sekretariatu ERRS w perspektywie 
długoterminowej konieczny będzie 
przegląd art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr 1096/2010 w celu oceny adekwatności 
aktualnej procedury mianowania, a w 
szczególności rozważenia, czy Parlament 
Europejski powinien zatwierdzać 
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wyselekcjonowanych kandydatów na 
stanowisko szefa Sekretariatu ERRS.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W związku ze zmianą
Porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EOG)7, a w szczególności 
w związku z przyjęciem rozporządzenia 
(UE) nr 1092/2010 przez państwa 
członkowskie EOG, art. 9 ust. 5 tego 
rozporządzenia nie ma już zastosowania 
i powinien zostać skreślony.

(8) Z uwagi na zmianę Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG)7, a w szczególności przyjęcie
rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 przez 
państwa członkowskie EOG, należy 
zmienić art. 9 ust. 5 tego rozporządzenia.

__________________ __________________

7 Decyzja Wspólnego Komitetu EOG 
nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. 
zmieniająca załącznik IX (Usługi 
finansowe) do Porozumienia EOG 
[2017/275] (Dz.U. L 46 z 23.2.2017, s. 1).

7 Decyzja Wspólnego Komitetu EOG 
nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 r. 
zmieniająca załącznik IX (Usługi 
finansowe) do Porozumienia EOG 
[2017/275] (Dz.U. L 46 z 23.2.2017, s. 1).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Z uwagi na zasadę równości kobiet 
i mężczyzn należy zapewnić większą 
obecność kobiet w instytucjach i w 
procesach decyzyjnych, w związku z czym 
należy uwzględnić wymiar płci w 
gremiach ERRS.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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.

(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 bezzwłocznie przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu oraz 
Europejskim Urzędom Nadzoru.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 oraz w sposób otwarty i przejrzysty.

(11) Aby zapewnić jakość 
i adekwatność opinii, zaleceń i decyzji 
ERRS, Doradczy Komitet Techniczny oraz 
Doradczy Komitet Naukowy powinny 
w stosownych przypadkach zasięgać na 
wczesnym etapie oraz w sposób otwarty 
i przejrzysty opinii szerokiego grona 
zainteresowanych stron reprezentujących 
różnorodne opinie i interesy. ERRS 
powinna należycie uwzględniać wyniki 
tych konsultacji.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010
Artykuł 4 – ustęp 2 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach konsultacji dotyczących 
mianowania szefa Sekretariatu ERRS 
zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady 

2a. W ramach konsultacji dotyczących 
mianowania szefa Sekretariatu ERRS 
zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady 
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(UE) nr 1096/2010* Rada Generalna 
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 procedurze konsultacji Rada 
Generalna informuje Parlament Europejski 
i Radę.

(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 
stosownie Parlament Europejski i Radę. 
Parlament Europejski i Rada mogą 
zwrócić się do Rady Generalnej o 
dodatkowe informacje.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się akapit w brzmieniu:

„4a. Przy ustanawianiu poszczególnych 
organów ERRS należy uwzględnić zasadę 
równości płci.”;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010
Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Przewodniczący reprezentuje 
ERRS na zewnątrz. Przewodniczący może 
delegować zadania związane z zewnętrzną 
reprezentacją ERRS na rzecz szefa 
Sekretariatu.

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

Zadania te odnoszą się do udziału w wysłuchaniach i dyskusjach za zamkniętymi drzwiami w 
Parlamencie Europejskim, w których powinien uczestniczyć wyłącznie przewodniczący, aby 
zapewnić odpowiedni poziom reprezentacji ERRS.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) w art. 9 skreśla się ust. 5; 4) art. 9 wprowadza się następujące 
zmiany:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do udziału w pracach ERRS mogą 
zostać dopuszczeni przedstawiciele 
wysokiego szczebla z odpowiednich 
organów państw trzecich 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 trzecich w pracach ERRS. 
Uzgodnienia te mogą przewidywać udział 
przedstawiciela, w trybie doraźnym, 
w charakterze obserwatora w pracach 
Rady Generalnej i powinny dotyczyć 
wyłącznie kwestii mających znaczenie dla 
tych państw, z wyłączeniem przypadków, 
gdy dyskutowana może być sytuacja 
poszczególnych instytucji finansowych lub 
państw członkowskich.”;

Uzasadnienie

Konkretne odniesienie do państw EOG straciło zasadność w związku z przyjęciem przez nie 
rozporządzenia w sprawie ERRS. Jednak należy utrzymać możliwość udziału wysokich rangą 
przedstawicieli państw trzecich w pracach ERRS, aby sprzyjać współpracy w zakresie 
nadzoru wykraczającej poza Unię.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010
Artykuł 9 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„6a. W drodze odstępstwa od ust. 6 
przewodniczący ERRS może upublicznić 
przebieg posiedzenia, z zastrzeżeniem 
mających zastosowanie wymogów 
poufności oraz w sposób uniemożliwiający 
zidentyfikowanie poszczególnych 
instytucji.”;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W stosownych przypadkach 
Doradczy Komitet Naukowy organizuje 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, 
na wczesnym etapie oraz w sposób jawny 
i otwarty, mając jednocześnie na uwadze 
wymóg poufności.”;

5. W stosownych przypadkach 
Doradczy Komitet Naukowy organizuje na 
wczesnym etapie oraz w sposób jawny 
i otwarty konsultacje z szerokim gronem 
zainteresowanych stron reprezentujących 
różnorodne opinie i interesy, mając 
jednocześnie na uwadze wymóg 
poufności.”;

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1092/2010
Artykuł 19 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) w art. 19 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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