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Poprawka 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/36/UE8 oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 575/20139 zostały przyjęte w 
odpowiedzi na kryzys finansowy, który 
miał miejsce w latach 2007–2008. Te akty 
ustawodawcze w istotnej mierze 
przyczyniły się do wzmocnienia systemu 
finansowego w Unii oraz sprawiły, że 
instytucje stały się bardziej odporne na 
ewentualne przyszłe wstrząsy. Akty te, 
mimo nadzwyczaj kompleksowego 
charakteru, nie uwzględniały jednak 
wszystkich zidentyfikowanych problemów 
dotykających instytucje. Niektóre z 
pierwotnie proponowanych środków 
zostały również objęte klauzulą przeglądu 
bądź też nie zostały wystarczająco 
sprecyzowane, co uniemożliwiło ich 
sprawne wdrożenie.

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/36/UE8 oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 575/20139 zostały przyjęte w 
odpowiedzi na kryzys finansowy, który 
miał miejsce w latach 2007–2008. Te akty 
ustawodawcze w istotnej mierze 
przyczyniły się do wzmocnienia systemu 
finansowego w Unii oraz sprawiły, że 
instytucje stały się bardziej odporne na 
ewentualne przyszłe wstrząsy. Akty te, 
mimo nadzwyczaj kompleksowego 
charakteru, nie uwzględniały jednak 
wszystkich zidentyfikowanych problemów 
dotykających instytucje. Przyjmowanie 
depozytów powinno było się oddzielić od 
ryzykownej działalności bankowej albo 
prowadzenie transakcji na własny 
rachunek lub innej działalności 
handlowej obarczonej wysokim ryzykiem 
powinno było zostać powierzone 
oddzielnej jednostce, w przypadku gdy 
taka działalność stanowiła istotną część 
działalności banku. Gdyby ryzykowna 
działalność była prowadzona w ramach 
własnych jednostek instytucji, ich 
funkcjonowanie nie opierałoby się już na 
depozytach. Niektóre z pierwotnie 
proponowanych środków zostały również 
objęte klauzulą przeglądu bądź też nie 
zostały wystarczająco sprecyzowane, co 
uniemożliwiło ich sprawne wdrożenie.

__________________ __________________

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności oraz 
nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami 

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności oraz 
nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami 
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inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 
176 z 27.6.2013, s. 338).

inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 
176 z 27.6.2013, s. 338).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

Or. fi

Poprawka 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Jednym z najważniejszych 
doświadczeń wyniesionych z kryzysu 
finansowego w Europie było 
uświadomienie sobie, że europejskie ramy 
instytucjonalne i polityczne nie są w 
stanie zapobiegać zaburzeniom 
równowagi w UE, ani ich likwidować. W 
świetle ostatnich zmian instytucjonalnych 
w Unii Europejskiej uzasadnione jest 
dokonanie całościowego przeglądu ram 
polityki makroostrożnościowej. Należy 
usprawnić mechanizm koordynacji między 
organami, ułatwić wdrażanie narzędzi 
polityki makroostrożnościowej oraz 
rozbudować zestaw narzędzi polityki 
makroostrożnościowej w celu 
dopilnowania, aby organy były w stanie 
przeciwdziałać ryzykom systemowym 
odpowiednio wcześnie i skutecznie. 
Zmiany ustawodawcze powinny 
obejmować, między innymi, przegląd 
odpowiednich kompetencji krajowych i 
unijnych organów 
makroostrożnościowych w celu lepszego 
określenia obowiązków w obszarach 
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oceny ryzyka i kształtowania polityki, w 
tym procedur koordynacji i 
powiadamiania obowiązujących między 
organami. ERRS powinna odgrywać 
kluczową rolę w koordynacji środków 
makroostrożnościowych, a także w 
przekazywaniu informacji na temat 
środków makroostrożnościowych 
planowanych w państwach 
członkowskich, zwłaszcza poprzez 
publikowanie informacji na temat 
przyjętych środków 
makroostrożnościowych na swojej stronie 
internetowej i poprzez wymianę 
informacji między organami na podstawie 
powiadomień na temat planowanych 
środków makroostrożnościowych.

Or. en

Poprawka 50
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Regulacja i nadzór nad 
instytucjami kredytowymi, a także 
odpowiednie wymogi w zakresie funduszy 
własnych i obowiązkowa 
sprawozdawczość powinny być nadal 
uzależnione jedynie od ryzyka bazowego 
instytucji kredytowej. Wyklucza to 
uwzględnianie w tych obszarach 
nieistotnych kryteriów, takich jak względy 
środowiskowe lub społeczno-polityczne, 
podczas ustanawiania wymogów w 
zakresie funduszy własnych oraz 
odpowiedniej obowiązkowej 
sprawozdawczości.

Or. de
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Poprawka 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Zasada równej płacy dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za tę 
samą pracę lub pracę o tej samej wartości 
jest określona w art. 157 TFUE. 
Instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne 
mają obowiązek stosować tę zasadę w 
spójny sposób. W związku z tym powinny 
określić politykę wynagrodzeń neutralną 
pod względem płci.

Or. en

Poprawka 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Nakładane przez właściwe organy 
narzuty na fundusze własne powinny być 
ustanawiane z uwzględnieniem konkretnej 
sytuacji danej instytucji i powinny być 
należycie uzasadnione. Wymogi te nie 
powinny być stosowane w celu 
uwzględnienia ryzyk 
makroostrożnościowych i w hierarchii 
wymogów w zakresie funduszy własnych 
powinny znaleźć się za minimalnymi 
wymogami w zakresie funduszy własnych i 
przed wymogiem połączonego bufora.

(9) Nakładane przez właściwe organy 
narzuty na fundusze własne powinny być 
ustanawiane z uwzględnieniem konkretnej 
sytuacji danej instytucji i powinny być 
należycie uzasadnione. W hierarchii 
wymogów w zakresie funduszy własnych
wymogi te powinny znaleźć się za 
minimalnymi wymogami w zakresie 
funduszy własnych i przed wymogiem 
połączonego bufora.

Or. en
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Poprawka 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Instytucje dobrze skapitalizowane 
wspomagają wzrost gospodarczy, a nie go 
ograniczają. Znaczące zmniejszenie 
ryzyka można osiągnąć jedynie w sytuacji, 
gdy instytucje nie są w stanie stwarzać 
zagrożenia systemowego dla gospodarek 
Unii lub państw członkowskich oraz gdy
można przeprowadzić kontrolowaną 
likwidację bez socjalizacji strat. Stosowne 
jest zatem zwiększenie buforów 
kapitałowych instytucji, które są 
klasyfikowane jako inne instytucje o 
znaczeniu systemowym i globalne 
instytucje o znaczeniu systemowym, tak 
aby ewentualne straty, które mogą 
wystąpić, mogły zostać pokryte przez 
właścicieli tych instytucji.

Or. en

Poprawka 54
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Ryzyka związane ze znaczeniem 
systemowym instytucji powinno się 
uwzględniać nie tylko w buforach, lecz 
także we wskaźniku dźwigni, zgodnie z 
decyzją komitetu bazylejskiego w sprawie 
buforu dla banków globalnych o 
znaczeniu systemowym. Z tego powodu 
należy dostosować wskaźnik dźwigni dla 
globalnych instytucji o znaczeniu 
systemowym, który powinien zostać 
określony na poziomie 50 % ważonych 
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ryzykiem wymogów w zakresie pokrycia 
większych strat w odniesieniu do tych 
instytucji.

Or. en

Uzasadnienie

Komitet bazylejski przedstawił ostateczne wytyczne dotyczące wskaźnika dźwigni dla 
globalnych instytucji o znaczeniu systemowym. Przewidują one dodatkowy wymóg dotyczący 
dźwigni dla globalnych instytucji o znaczeniu systemowym, lecz nie dla innych instytucji o 
znaczeniu systemowym. Nie ma powodu, aby UE jeszcze bardziej rozszerzała wymogi 
bazylejskie poza to, co zostało uzgodnione w Bazylei, ponieważ zasadniczo UE zdecydowanie 
opowiada się za wymogami opartymi na ryzyku, a nie za wymogami opartymi na 
niewyraźnym wskaźniku dźwigni.

Poprawka 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Instytucje działają na podstawie 
wymogów i standardów regulacyjnych, 
których celem jest zapewnienie ochrony 
klientów detalicznych i konsumentów, 
równych szans na jednolitym rynku, 
ochrony praw człowieka, sprawiedliwości 
podatkowej i unikania prania pieniędzy. 
Nieprzestrzeganie tych wymogów i 
standardów przez instytucje ma poważne 
negatywne skutki społeczne, ale też może 
wpływać na wymogi kapitałowe tych 
instytucji i potencjalnie na ich ogólną 
stabilność finansową. W związku z tym 
należy wyodrębnić sposób postępowania 
jako charakterystyczny parametr ryzyka 
operacyjnego oraz dopilnować, aby 
instytucje i właściwe organy odpowiednio 
wskazywały, oceniały i monitorowały to 
ryzyko w kontekście kapitału 
wewnętrznego instytucji. Należy również 
określić, że informacje dotyczące 
dochodzeń w sprawie uchybień instytucji 
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są przekazywane niezwłocznie przez 
organy monitorujące prowadzenie 
działalności, przeciwdziałanie praniu 
pieniędzy, ochronę konsumentów, 
konkurencję i inne ramy właściwym 
organom odpowiedzialnym za nadzór 
ostrożnościowy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyodrębnić niewłaściwe prowadzenie działalności jako charakterystyczny parametr 
ryzyka operacyjnego i w związku z tym należy dodać nowy art. 85A dotyczący ryzyka 
prowadzenia działalności.

Poprawka 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Nie tylko okazało się, że wiele 
instytucji doświadczyło istotnego 
niedokapitalizowania w obliczu kryzysu 
finansowego, lecz dziesięć lat później 
nadal występują poważne problemy 
dotyczące wiarygodności i nadmiernej 
zmienności metod wewnętrznych 
stosowanych przez instytucje do 
określania wymogów kapitałowych dla 
różnych ekspozycji na ryzyko rynkowe i 
kapitałowe, i problemy te zostały 
zauważone przez, między innymi, 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i 
jednolity mechanizm nadzorczy, a także 
przez EUNB w analizach porównawczych 
przeprowadzonych zgodnie z art. 78 
niniejszej dyrektywy. Jak najszybsze 
podjęcie działań mających na celu 
wyeliminowanie tych problemów ma 
kluczowe znaczenie dla stabilności 
systemu finansowego oraz dla 
wiarygodności instytucji w oczach 
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organów nadzoru, inwestorów, klientów i 
kontrahentów. Jednym z takich działań 
jest przekazanie właściwym organom 
wyraźnych uprawnień do podejmowania 
działań naprawczych na mocy niniejszej 
dyrektywy, takich jak stosowanie 
mnożników do modelowania wyników czy 
standardowych dolnych pułapów 
modelowych, moratoria na wprowadzanie 
zmian do modeli i ujawnianie różnic 
pomiędzy metodami standardowymi i 
wewnętrznymi mającymi zastosowanie do 
takich samych ekspozycji. Jednym z 
takich działań jest przekazanie właściwym 
organom wyraźnych uprawnień do 
podejmowania działań naprawczych na 
mocy niniejszej dyrektywy, takich jak 
stosowanie mnożników do modelowania 
wyników czy standardowych dolnych 
pułapów modelowych, moratoria na 
wprowadzanie zmian do modeli i 
ujawnianie różnic pomiędzy 
standardowymi i wewnętrznymi 
podejściami mającymi zastosowanie do 
takich samych ekspozycji. W okresie 
średnioterminowym należy jednak 
zreformować całe ramy adekwatności 
kapitałowej w celu zapewnienia, że 
istnieją wiarygodne mechanizmy 
gwarantujące ochronę zarówno danych 
wejściowych, jak i wyników 
generowanych poprzez metody 
wewnętrzne instytucji w odniesieniu do 
wszystkich ryzyk podlegających metodom 
wewnętrznym i, gdy jest to niezbędne, w 
celu całkowitego wyeliminowania 
możliwości stosowania metod 
wewnętrznych, gdy nie istnieją 
dostateczne lub jakiekolwiek powody, by 
wierzyć, że metoda wewnętrzna może 
okazać się lepsza od metody standardowej. 
W tym kontekście Komisja powinna jak 
najszybciej rozważyć wnioski 
ustawodawcze w celu wprowadzenia tego 
rodzaju zabezpieczeń, przewidując w 
swoich propozycjach możliwość 
uwzględnienia zmian w standardach 
międzynarodowych w tym obszarze, gdy 
jest to niezbędne i właściwe oraz w miarę 
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dostępności zmian.

Or. en

Poprawka 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby zapewnić właściwym organom 
wytyczne ułatwiające identyfikowanie 
sytuacji, w których powinny zostać 
nałożone specyficzne dla danej instytucji 
narzuty kapitałowe, Komisji należy 
powierzyć uprawnienia do przyjęcia– w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
290 TFUE oraz zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 –
regulacyjnych standardów technicznych w 
odniesieniu do sposobu pomiaru ryzyk lub 
elementów ryzyk nieuwzględnionych lub 
w niewystarczającym stopniu 
uwzględnionych w wymogach w zakresie 
funduszy własnych określonych w 
rozporządzeniu (UE) nr 575/2013.

skreśla się

Or. en

Poprawka 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/138/WE 
(Wypłacalność II), która harmonizuje 
przepisy mające zastosowanie do 
zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji, wprowadzono zmiany 
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mające na celu zapewnienie stabilności 
finansowej i kapitału na potrzeby 
realizacji podstawowego celu stabilizacji 
rynków. Należy jednak wziąć pod uwagę 
fakt, że w państwach członkowskich 
istnieją notowane na giełdzie zakłady 
ubezpieczeń na rynku regulowanym 
znajdującym pod kontrolą właściwych 
organów nadzoru danego państwa 
członkowskiego, które to zakłady 
prowadzą działalność ubezpieczeniową 
zgodnie z modelem działalności niskiego 
ryzyka, który przewiduje umiarkowane 
wykorzystanie dźwigni finansowej (nie 
częściej niż 5 razy), podejmowanie 
inwestycji o niskim poziomie ryzyka oraz 
wysoki odsetek zysków generowanych z 
podstawowej działalności 
ubezpieczeniowej; w związku z tym takie 
zakłady mają bardziej nasycony profil 
ryzyka w porównaniu do podobnych 
instytucji realizujących różne modele 
działalności, łącznie z działalnością 
finansową. Stwierdzono, że w Unii 
Europejskiej ubezpieczenia są w 
mniejszym stopniu narażone na ryzyko 
systemowe również ze względu na bardziej 
konserwatywną politykę inwestycyjną oraz 
że skutki kryzysu na rynkach 
finansowych, który miał miejsce w 2008 r. 
i pogorszył rachunki zysków i strat 
instytucji finansowych, nie wywarł 
znaczącego wpływu na zakłady 
ubezpieczeń, które zasadniczo utrzymały 
pozytywne wyniki działalności, ze 
stosunkowo stałymi marżami zysku. Taką 
stabilność odzwierciedlają osiągnięte w 
ostatnich latach wyniki notowanych na 
giełdzie zakładów ubezpieczeń 
działających na rynkach regulowanych 
Unii Europejskiej, które – w porównaniu 
do instytucji finansowych i biorąc pod 
uwagę zasadniczo recesywną tendencję 
panującą na rynkach po 2008 r. –
znacznie ograniczyły tendencje spadkowe 
dotyczące wartości akcji. 
Niekontrolowane udziały kapitałowe w 
takich zakładach ubezpieczeń 
działających zgodnie z modelem 
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działalności o niskim ryzyku finansowym 
można zatem dostosować do innych 
udziałów kapitałowych/przemysłowych i w 
rezultacie do konkretnego mechanizmu 
odejmowania pozycji z kapitału 
podstawowego Tier I, udostępnionego 
przez organy nadzoru państw 
członkowskich w odniesieniu do innych 
przedsiębiorstw przemysłowych.

Or. en

Poprawka 59
Thierry Cornillet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W dniu 7 grudnia 2017 r. organ 
sprawujący nadzór nad Bazylejskim 
Komitetem Nadzoru Bankowego, 
stanowiący grupę prezesów banków 
centralnych i szefów nadzoru, zatwierdził 
zestaw środków służących wzmocnieniu 
ram pakietu Bazylea III. Ten zestaw 
środków umożliwia dokonanie przeglądu 
metod obliczania kwot ważonych ryzykiem 
ekspozycji na ryzyko kredytowe, ryzyka 
operacyjnego i wymogów w zakresie 
funduszy własnych w odniesieniu do 
ryzyka dostosowania wyceny kredytowej 
oraz wprowadza wspólny dolny pułap 
wyników. Ten zestaw środków umożliwia 
także dokonanie przeglądu pomiaru 
wskaźnika dźwigni oraz wprowadza nowy 
bufor wskaźnika dźwigni dla globalnych 
instytucji o znaczeniu systemowym. 
Przepisy ukończonego pakietu Bazylea II 
powinno się włączyć do rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013 w odpowiednim czasie, 
aby zwiększyć wrażliwość na ryzyko 
wymogów kapitałowych dla banków 
stosujących standardowe metody oraz aby 
ograniczyć zmienność kwot ekspozycji 
ważonych ryzykiem, w szczególności w 
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odniesieniu do banków stosujących 
metody wewnętrzne lub zaawansowane. 
Dostosowanie do tych nowych przepisów 
powinno także zwiększyć równość szans 
na szczeblu międzynarodowym wobec 
instytucji unijnych prowadzących 
działalność poza Unią. W celu 
zapewnienia, że wdrożenie tego zestawu 
środków w UE nie wywrze negatywnego 
wpływu na sektor bankowy lub na 
finansowanie gospodarki, oraz w celu 
zapewnienia, że ten zestaw środków będzie 
odpowiednio uwzględniał specyfikę 
unijnego sektora bankowego, EUNB 
powinien jak najszybciej przeprowadzić 
całościową ocenę oddziaływania, aby 
przekazać Komisji stosowne informacje, 
zanim zostanie złożony jakikolwiek 
wniosek ustawodawczy.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, że wiele parametrów cały czas jest ustalanych, EUNB powinien jak 
najszybciej zacząć rozważać propozycje ze strony komitetu bazylejskiego. Kluczowe znaczenie 
będzie miała umiejętność przekształcenia tych propozycji w takie przepisy prawa unijnego, 
które przyczynią się do zwiększenia stabilności, pomogą bankom unijnym w lepszym 
reagowaniu na globalną konkurencję i umożliwią im odpowiednie finansowanie gospodarki.

Poprawka 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący Poprawka

-1) w art. 2 ust. 5 wprowadzenie 
otrzymuje brzmienie:

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do:

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania
wyłącznie do:

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiedniejszy jest stały, wyczerpujący wykaz instytucji objętych zwolnieniem.

Poprawka 61
Alfred Sant

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera a – podpunkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) dodaje się pkt 24a) w brzmieniu:

„24a) na Malcie – „Maltański Bank 
Rozwoju”;”

Or. en

Poprawka 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustępy 5 a i 5 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: b) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

5a. Komisja może regularnie oceniać, 
czy wykaz, o którym mowa w ust. 5, może 
zostać rozszerzony o inne instytucje w 
drodze aktu delegowanego przyjętego 
zgodnie z art. 148.

Or. en

Poprawka 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do określonej instytucji w 
przypadku, gdy Komisja na podstawie 
dostępnych jej informacji stwierdzi, w 
akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
art. 148, że instytucja ta spełnia wszystkie 
poniższe warunki, bez uszczerbku dla 
stosowania zasad pomocy państwa:

skreśla się

a) została utworzona na mocy prawa 
publicznego przez rząd centralny, rząd 
regionalny lub jednostkę samorządu 
lokalnego państwa członkowskiego;

b) przepisy i postanowienia 
regulujące działalność instytucji 
potwierdzają, że działalność ta ogranicza 
się do realizacji określonych celów 
polityki publicznej o charakterze 
finansowym, społecznym lub 
gospodarczym zgodnie z przepisami i 
postanowieniami regulującymi
działalność tej instytucji, prowadzoną w 
sposób niekonkurencyjny i bez 
nastawienia na zysk. Na potrzeby 
niniejszego przepisu cele polityki 
publicznej mogą obejmować zapewnianie 
finansowania w celu wspierania lub 
rozwoju określonych rodzajów 
działalności gospodarczej – lub obszarów 
geograficznych – w danym państwie 
członkowskim;

c) podlega odpowiednim i 
skutecznym wymogom ostrożnościowym, 
w tym minimalnym wymogom w zakresie 
funduszy własnych, oraz odpowiednim 
ramom nadzorczym o podobnych 
skutkach jak ramy ustanowione w prawie 
Unii;

d) rząd centralny, rząd regionalny lub 
jednostka samorządu lokalnego, 
stosownie do przypadku, jest zobowiązany 
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chronić rentowność instytucji bądź 
bezpośrednio lub pośrednio gwarantuje co 
najmniej 90 % wymogów w zakresie 
funduszy własnych, wymogów w zakresie 
finansowania lub ekspozycji instytucji;

e) nie ma prawa przyjmowania 
gwarantowanych depozytów 
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE12 ;

f) prowadzi działalność wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się jej siedziba zarządu;

g) całkowita wartość aktywów 
instytucji wynosi mniej niż 30 mld EUR;

h) stosunek łącznych aktywów 
instytucji do PKB danego państwa 
członkowskiego wynosi mniej niż 20 %;

i) instytucja nie posiada istotnego 
znaczenia dla gospodarki danego państwa 
członkowskiego.

Komisja regularnie ocenia, czy instytucja, 
której dotyczy akt delegowany przyjęty 
zgodnie z art. 148, w dalszym ciągu 
spełnia warunki określone w akapicie 
pierwszym.

__________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

Or. en

Poprawka 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do określonej instytucji w 
przypadku, gdy Komisja na podstawie 
dostępnych jej informacji stwierdzi, w 
akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
art. 148, że instytucja ta spełnia wszystkie 
poniższe warunki, bez uszczerbku dla 
stosowania zasad pomocy państwa:

skreśla się

a) została utworzona na mocy prawa 
publicznego przez rząd centralny, rząd 
regionalny lub jednostkę samorządu
lokalnego państwa członkowskiego;

b) przepisy i postanowienia 
regulujące działalność instytucji 
potwierdzają, że działalność ta ogranicza 
się do realizacji określonych celów 
polityki publicznej o charakterze 
finansowym, społecznym lub 
gospodarczym zgodnie z przepisami i 
postanowieniami regulującymi 
działalność tej instytucji, prowadzoną w 
sposób niekonkurencyjny i bez 
nastawienia na zysk. Na potrzeby 
niniejszego przepisu cele polityki 
publicznej mogą obejmować zapewnianie 
finansowania w celu wspierania lub 
rozwoju określonych rodzajów 
działalności gospodarczej – lub obszarów 
geograficznych – w danym państwie 
członkowskim;

c) podlega odpowiednim i 
skutecznym wymogom ostrożnościowym, 
w tym minimalnym wymogom w zakresie 
funduszy własnych, oraz odpowiednim 
ramom nadzorczym o podobnych 
skutkach jak ramy ustanowione w prawie 
Unii;

d) rząd centralny, rząd regionalny lub 
jednostka samorządu lokalnego, 
stosownie do przypadku, jest zobowiązany 
chronić rentowność instytucji bądź 
bezpośrednio lub pośrednio gwarantuje co 
najmniej 90 % wymogów w zakresie 
funduszy własnych, wymogów w zakresie 
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finansowania lub ekspozycji instytucji;

e) nie ma prawa przyjmowania 
gwarantowanych depozytów 
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE12 ;

f) prowadzi działalność wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się jej siedziba zarządu;

g) całkowita wartość aktywów 
instytucji wynosi mniej niż 30 mld EUR;

h) stosunek łącznych aktywów 
instytucji do PKB danego państwa 
członkowskiego wynosi mniej niż 20 %;

i) instytucja nie posiada istotnego 
znaczenia dla gospodarki danego państwa 
członkowskiego.

Komisja regularnie ocenia, czy instytucja, 
której dotyczy akt delegowany przyjęty 
zgodnie z art. 148, w dalszym ciągu 
spełnia warunki określone w akapicie 
pierwszym.

__________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

Or. en

Poprawka 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do określonej instytucji w 

skreśla się
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przypadku, gdy Komisja na podstawie 
dostępnych jej informacji stwierdzi, w 
akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
art. 148, że instytucja ta spełnia wszystkie 
poniższe warunki, bez uszczerbku dla 
stosowania zasad pomocy państwa:

a) została utworzona na mocy prawa 
publicznego przez rząd centralny, rząd 
regionalny lub jednostkę samorządu 
lokalnego państwa członkowskiego;

b) przepisy i postanowienia 
regulujące działalność instytucji 
potwierdzają, że działalność ta ogranicza 
się do realizacji określonych celów 
polityki publicznej o charakterze 
finansowym, społecznym lub 
gospodarczym zgodnie z przepisami i 
postanowieniami regulującymi 
działalność tej instytucji, prowadzoną w 
sposób niekonkurencyjny i bez 
nastawienia na zysk. Na potrzeby 
niniejszego przepisu cele polityki 
publicznej mogą obejmować zapewnianie 
finansowania w celu wspierania lub 
rozwoju określonych rodzajów 
działalności gospodarczej – lub obszarów 
geograficznych – w danym państwie 
członkowskim;

c) podlega odpowiednim i 
skutecznym wymogom ostrożnościowym, 
w tym minimalnym wymogom w zakresie 
funduszy własnych, oraz odpowiednim 
ramom nadzorczym o podobnych 
skutkach jak ramy ustanowione w prawie 
Unii;

d) rząd centralny, rząd regionalny lub 
jednostka samorządu lokalnego, 
stosownie do przypadku, jest zobowiązany 
chronić rentowność instytucji bądź 
bezpośrednio lub pośrednio gwarantuje co 
najmniej 90 % wymogów w zakresie 
funduszy własnych, wymogów w zakresie 
finansowania lub ekspozycji instytucji;

e) nie ma prawa przyjmowania 
gwarantowanych depozytów 
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
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Rady 2014/49/UE12 ;

f) prowadzi działalność wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się jej siedziba zarządu;

g) całkowita wartość aktywów 
instytucji wynosi mniej niż 30 mld EUR;

h) stosunek łącznych aktywów 
instytucji do PKB danego państwa 
członkowskiego wynosi mniej niż 20 %;

i) instytucja nie posiada istotnego 
znaczenia dla gospodarki danego państwa 
członkowskiego.

Komisja regularnie ocenia, czy instytucja, 
której dotyczy akt delegowany przyjęty 
zgodnie z art. 148, w dalszym ciągu 
spełnia warunki określone w akapicie 
pierwszym.

__________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

Or. en

Poprawka 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 –akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do określonej instytucji w 
przypadku, gdy Komisja na podstawie 
dostępnych jej informacji stwierdzi, w 
akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
art. 148, że instytucja ta spełnia wszystkie 
poniższe warunki, bez uszczerbku dla 

skreśla się
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stosowania zasad pomocy państwa:

a) została utworzona na mocy prawa 
publicznego przez rząd centralny, rząd 
regionalny lub jednostkę samorządu 
lokalnego państwa członkowskiego;

b) przepisy i postanowienia 
regulujące działalność instytucji 
potwierdzają, że działalność ta ogranicza 
się do realizacji określonych celów 
polityki publicznej o charakterze 
finansowym, społecznym lub 
gospodarczym zgodnie z przepisami i 
postanowieniami regulującymi 
działalność tej instytucji, prowadzoną w 
sposób niekonkurencyjny i bez 
nastawienia na zysk. Na potrzeby 
niniejszego przepisu cele polityki 
publicznej mogą obejmować zapewnianie 
finansowania w celu wspierania lub 
rozwoju określonych rodzajów 
działalności gospodarczej – lub obszarów 
geograficznych – w danym państwie 
członkowskim;

c) podlega odpowiednim i 
skutecznym wymogom ostrożnościowym, 
w tym minimalnym wymogom w zakresie 
funduszy własnych, oraz odpowiednim 
ramom nadzorczym o podobnych 
skutkach jak ramy ustanowione w prawie 
Unii;

d) rząd centralny, rząd regionalny lub 
jednostka samorządu lokalnego, 
stosownie do przypadku, jest zobowiązany 
chronić rentowność instytucji bądź 
bezpośrednio lub pośrednio gwarantuje co 
najmniej 90 % wymogów w zakresie 
funduszy własnych, wymogów w zakresie 
finansowania lub ekspozycji instytucji;

e) nie ma prawa przyjmowania 
gwarantowanych depozytów 
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE12 ;

f) prowadzi działalność wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się jej siedziba zarządu;
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g) całkowita wartość aktywów 
instytucji wynosi mniej niż 30 mld EUR;

h) stosunek łącznych aktywów 
instytucji do PKB danego państwa 
członkowskiego wynosi mniej niż 20 %;

i) instytucja nie posiada istotnego 
znaczenia dla gospodarki danego państwa 
członkowskiego.

Komisja regularnie ocenia, czy instytucja, 
której dotyczy akt delegowany przyjęty 
zgodnie z art. 148, w dalszym ciągu 
spełnia warunki określone w akapicie 
pierwszym.

__________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

Or. en

Poprawka 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do określonej instytucji w 
przypadku, gdy Komisja na podstawie 
dostępnych jej informacji stwierdzi, w 
akcie delegowanym przyjętym zgodnie z 
art. 148, że instytucja ta spełnia wszystkie 
poniższe warunki, bez uszczerbku dla 
stosowania zasad pomocy państwa:

skreśla się

a) została utworzona na mocy prawa 
publicznego przez rząd centralny, rząd 
regionalny lub jednostkę samorządu 
lokalnego państwa członkowskiego;
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b) przepisy i postanowienia 
regulujące działalność instytucji 
potwierdzają, że działalność ta ogranicza 
się do realizacji określonych celów 
polityki publicznej o charakterze 
finansowym, społecznym lub 
gospodarczym zgodnie z przepisami i 
postanowieniami regulującymi 
działalność tej instytucji, prowadzoną w 
sposób niekonkurencyjny i bez 
nastawienia na zysk. Na potrzeby
niniejszego przepisu cele polityki 
publicznej mogą obejmować zapewnianie 
finansowania w celu wspierania lub 
rozwoju określonych rodzajów 
działalności gospodarczej – lub obszarów 
geograficznych – w danym państwie 
członkowskim;

c) podlega odpowiednim i 
skutecznym wymogom ostrożnościowym, 
w tym minimalnym wymogom w zakresie 
funduszy własnych, oraz odpowiednim 
ramom nadzorczym o podobnych 
skutkach jak ramy ustanowione w prawie 
Unii;

d) rząd centralny, rząd regionalny lub 
jednostka samorządu lokalnego, 
stosownie do przypadku, jest zobowiązany 
chronić rentowność instytucji bądź 
bezpośrednio lub pośrednio gwarantuje co 
najmniej 90 % wymogów w zakresie 
funduszy własnych, wymogów w zakresie 
finansowania lub ekspozycji instytucji;

e) nie ma prawa przyjmowania 
gwarantowanych depozytów 
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE12 ;

f) prowadzi działalność wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się jej siedziba zarządu;

g) całkowita wartość aktywów 
instytucji wynosi mniej niż 30 mld EUR;

h) stosunek łącznych aktywów 
instytucji do PKB danego państwa 
członkowskiego wynosi mniej niż 20 %;
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i) instytucja nie posiada istotnego 
znaczenia dla gospodarki danego państwa 
członkowskiego.

Komisja regularnie ocenia, czy instytucja, 
której dotyczy akt delegowany przyjęty 
zgodnie z art. 148, w dalszym ciągu 
spełnia warunki określone w akapicie 
pierwszym.

__________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedniejszy jest stały, wyczerpujący wykaz instytucji objętych zwolnieniem.

Poprawka 68
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do określonej instytucji w przypadku, gdy 
Komisja na podstawie dostępnych jej 
informacji stwierdzi, w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 
148, że instytucja ta spełnia wszystkie 
poniższe warunki, bez uszczerbku dla 
stosowania zasad pomocy państwa:

Bez uszczerbku dla instytucji, o których 
mowa w art. 2 ust. 5, niniejsza dyrektywa 
nie ma zastosowania do określonej 
instytucji w przypadku, gdy Komisja na 
podstawie dostępnych jej informacji 
stwierdzi, w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 148, że instytucja ta spełnia 
wszystkie poniższe warunki, bez 
uszczerbku dla stosowania zasad pomocy 
państwa:

Or. en
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Poprawka 69
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do określonej instytucji w przypadku, gdy 
Komisja na podstawie dostępnych jej 
informacji stwierdzi, w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 
148, że instytucja ta spełnia wszystkie 
poniższe warunki, bez uszczerbku dla 
stosowania zasad pomocy państwa:

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do określonej instytucji lub jednostki 
instytucji kredytowej w przypadku, gdy 
Komisja na podstawie dostępnych jej 
informacji stwierdzi, w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 
148, że dana instytucja lub jednostka 
instytucji spełnia wszystkie poniższe 
warunki, bez uszczerbku dla stosowania 
zasad pomocy państwa:

Or. en

Poprawka 70
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do określonej instytucji w przypadku, gdy 
Komisja na podstawie dostępnych jej 
informacji stwierdzi, w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 
148, że instytucja ta spełnia wszystkie 
poniższe warunki, bez uszczerbku dla 
stosowania zasad pomocy państwa:

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do określonej instytucji lub jednostki 
instytucji kredytowej w przypadku, gdy 
Komisja na podstawie dostępnych jej 
informacji stwierdzi, w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 
148, że ta instytucja lub jednostka 
instytucji kredytowej spełnia wszystkie 
poniższe warunki, bez uszczerbku dla 
stosowania zasad pomocy państwa:

Or. de
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Poprawka 71
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) została utworzona na mocy prawa 
publicznego przez rząd centralny, rząd 
regionalny lub jednostkę samorządu 
lokalnego państwa członkowskiego;

a) została utworzona przez rząd 
centralny, rząd regionalny lub jednostkę 
samorządu lokalnego państwa 
członkowskiego;

Or. en

Poprawka 72
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisy i postanowienia regulujące 
działalność instytucji potwierdzają, że 
działalność ta ogranicza się do realizacji 
określonych celów polityki publicznej o 
charakterze finansowym, społecznym lub 
gospodarczym zgodnie z przepisami i 
postanowieniami regulującymi 
działalność tej instytucji, prowadzoną w 
sposób niekonkurencyjny i bez 
nastawienia na zysk. Na potrzeby 
niniejszego przepisu cele polityki 
publicznej mogą obejmować zapewnianie 
finansowania w celu wspierania lub 
rozwoju określonych rodzajów działalności 
gospodarczej – lub obszarów 
geograficznych – w danym państwie 
członkowskim;

b) przepisy i postanowienia regulujące 
działalność instytucji potwierdzają, że 
działalność ta obejmuje działania w 
interesie publicznym takie jak
zapewnianie finansowania w celu 
wspierania lub rozwoju określonych 
rodzajów działalności gospodarczej – lub 
obszarów geograficznych – w danym 
państwie członkowskim;

Or. en
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Poprawka 73
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podlega odpowiednim i skutecznym 
wymogom ostrożnościowym, w tym 
minimalnym wymogom w zakresie 
funduszy własnych, oraz odpowiednim
ramom nadzorczym o podobnych skutkach 
jak ramy ustanowione w prawie Unii;

c) podlega ramom nadzorczym, które 
zapewniają jej stabilność finansową;

Or. en

Poprawka 74
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) rząd centralny, rząd regionalny lub 
jednostka samorządu lokalnego, stosownie 
do przypadku, jest zobowiązany chronić 
rentowność instytucji bądź bezpośrednio 
lub pośrednio gwarantuje co najmniej 90 % 
wymogów w zakresie funduszy własnych, 
wymogów w zakresie finansowania lub 
ekspozycji instytucji;

d) rząd centralny, rząd regionalny lub
jednostka samorządu lokalnego, stosownie 
do przypadku, jest zobowiązany chronić 
rentowność instytucji bądź bezpośrednio 
lub pośrednio gwarantuje co najmniej 75 % 
zobowiązań instytucji;

Or. en

Poprawka 75
Thomas Mann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie ma prawa przyjmowania 
gwarantowanych depozytów
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE12;

e) nie jest bezpośrednim odbiorcą
depozytów oszczędnościowych osób 
prywatnych;

__________________ __________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149 ).

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149 ).

Or. de

Poprawka 76
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie ma prawa przyjmowania
gwarantowanych depozytów
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE12;

e) nie ma prawa przyjmowania 
depozytów oszczędnościowych od osób 
prywatnych;

__________________ __________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149 ).

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149 ).

Or. de
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Uzasadnienie

Kryterium to ma na celu ochronę deponentów detalicznych. Dlatego odpowiednia jest węższa 
definicja niż definicja gwarantowanych depozytów zawarta w dyrektywie w sprawie 
gwarancji depozytów, która jest sformułowana bardzo szeroko.

Poprawka 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie ma prawa przyjmowania 
gwarantowanych depozytów
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE12;

e) nie jest bezpośrednim odbiorcą
depozytów oszczędnościowych 
konsumentów;

__________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

Or. en

Uzasadnienie

(Poprawka ta opiera się na informacjach otrzymanych od Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands, VÖB.)

Poprawka 78
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie ma prawa przyjmowania 
gwarantowanych depozytów
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE12;

e) nie jest bezpośrednim odbiorcą
depozytów oszczędnościowych osób 
prywatnych;

__________________ __________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

Or. en

Poprawka 79
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie ma prawa przyjmowania 
gwarantowanych depozytów 
zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE12;

e) nie ma prawa przyjmowania
depozytów detalicznych, z wyjątkiem tych
gwarantowanych przez rząd centralny, 
samorząd lub organ lokalny;

__________________

12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, 
s. 149).

Or. en

Poprawka 80
Jonás Fernández
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) prowadzi działalność wyłącznie w 
państwie członkowskim, w którym 
znajduje się jej siedziba zarządu;

f) w przypadku gdy instytucja została 
ustanowiona przez samorząd lub organ 
lokalny, większość swojej działalności
prowadzi wyłącznie w państwie 
członkowskim, w którym znajduje się jej 
siedziba zarządu;

Or. en

Poprawka 81
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) całkowita wartość aktywów 
instytucji wynosi mniej niż 30 mld EUR;

g) w przypadku instytucji, których 
wymogi w zakresie funduszy własnych, 
potrzeby finansowe lub ekspozycje są 
gwarantowane na poziomie poniżej 75 % 
bezpośrednio lub pośrednio przez rząd 
centralny, samorząd lub organ lokalny 
państwa członkowskiego zgodnie z lit. d),
całkowita wartość aktywów instytucji 
wynosi mniej niż 30 mld EUR;

Or. en

Poprawka 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
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Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) całkowita wartość aktywów 
instytucji wynosi mniej niż 30 mld EUR;

g) całkowita wartość aktywów 
instytucji wynosi mniej niż 30 mld EUR
albo rząd centralny, samorząd lub organ 
lokalny państwa członkowskiego zgodnie z 
lit. d) gwarantuje w sposób bezpośredni 
lub pośredni spełnienie wymogów 
instytucji w zakresie funduszy własnych, 
potrzeb finansowych lub ekspozycji na 
poziomie 100 %;

Or. en

Uzasadnienie

(Poprawka ta opiera się na informacjach otrzymanych od Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands, VÖB, z uwzględnieniem odstępstwa od kumulacji wymogów w zakresie 
gwarancji ze względów ostrożnościowych.)

Poprawka 83
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) całkowita wartość aktywów 
instytucji wynosi mniej niż 30 mld EUR;

g) całkowita wartość aktywów 
instytucji, które nie są gwarantowane 
przez rząd centralny, rząd regionalny lub 
jednostkę samorządu lokalnego, wynosi 
mniej niż 30 mld EUR;

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do kwestii, czy instytucja powinna zostać wyłączona z zakresu stosowania, 
istotna jest tylko całkowita wartość aktywów niegwarantowanych.
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Poprawka 84
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) stosunek łącznych aktywów 
instytucji do PKB danego państwa 
członkowskiego wynosi mniej niż 20 %;

h) stosunek łącznych aktywów 
instytucji do PKB danego państwa 
członkowskiego wynosi mniej niż 30 %;

Or. en

Poprawka 85
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 a – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) instytucja nie posiada istotnego 
znaczenia dla gospodarki danego państwa 
członkowskiego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 –akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Niniejsza dyrektywa nie ma skreśla się
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zastosowania do kategorii instytucji w 
państwie członkowskim w przypadku, gdy 
Komisja na podstawie dostępnych jej 
informacji stwierdzi, w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 
148, że na mocy prawa krajowego danego 
państwa członkowskiego instytucje 
należące do danej kategorii stanowią unie 
kredytowe i spełniają wszystkie poniższe 
warunki:

a) są one instytucjami finansowymi o 
charakterze spółdzielni;

b) członkostwo w tych instytucjach 
jest ograniczone do grupy członków o 
określonych, z góry zdefiniowanych, 
wspólnych cechach osobowych lub 
interesach;

c) mają one prawo udzielać kredytów 
i świadczyć usługi finansowe wyłącznie na 
rzecz swoich członków;

d) mają one prawo przyjmować 
depozyty lub środki podlegające zwrotowi 
wyłącznie od swoich członków i depozyty 
takie kwalifikują się jako gwarantowane 
depozyty w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy 2014/49/UE;

e) mają one prawo prowadzić 
wyłącznie rodzaje działalności 
wymienione w pkt 1–6 i pkt 15 załącznika 
I do niniejszej dyrektywy;

f) podlegają one odpowiednim i 
skutecznym wymogom ostrożnościowym, 
w tym minimalnym wymogom 
kapitałowym, oraz ramom nadzorczym o 
podobnych skutkach jak ramy 
ustanowione w prawie Unii;

g) łączna wartość aktywów instytucji 
należących do danej kategorii nie 
przekracza 3 % PKB danego państwa 
członkowskiego, a całkowita wartość 
aktywów poszczególnych instytucji nie 
przekracza 100 mln EUR;

h) prowadzą one działalność 
wyłącznie w państwie członkowskim, w 
którym znajduje się ich siedziba zarządu.
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Komisja regularnie ocenia, czy kategoria 
instytucji, której dotyczy akt delegowany 
przyjęty zgodnie z art. 148, w dalszym 
ciągu spełnia warunki określone w 
akapicie pierwszym.

Or. en

Poprawka 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do kategorii instytucji w 
państwie członkowskim w przypadku, gdy 
Komisja na podstawie dostępnych jej 
informacji stwierdzi, w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 
148, że na mocy prawa krajowego danego 
państwa członkowskiego instytucje 
należące do danej kategorii stanowią unie 
kredytowe i spełniają wszystkie poniższe 
warunki:

skreśla się

a) są one instytucjami finansowymi o 
charakterze spółdzielni;

b) członkostwo w tych instytucjach 
jest ograniczone do grupy członków o 
określonych, z góry zdefiniowanych, 
wspólnych cechach osobowych lub 
interesach;

c) mają one prawo udzielać kredytów 
i świadczyć usługi finansowe wyłącznie na 
rzecz swoich członków;

d) mają one prawo przyjmować 
depozyty lub środki podlegające zwrotowi 
wyłącznie od swoich członków i depozyty 
takie kwalifikują się jako gwarantowane 
depozyty w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy 2014/49/UE;
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e) mają one prawo prowadzić 
wyłącznie rodzaje działalności 
wymienione w pkt 1–6 i pkt 15 załącznika 
I do niniejszej dyrektywy;

f) podlegają one odpowiednim i 
skutecznym wymogom ostrożnościowym, 
w tym minimalnym wymogom 
kapitałowym, oraz ramom nadzorczym o 
podobnych skutkach jak ramy 
ustanowione w prawie Unii;

g) łączna wartość aktywów instytucji 
należących do danej kategorii nie 
przekracza 3 % PKB danego państwa 
członkowskiego, a całkowita wartość 
aktywów poszczególnych instytucji nie 
przekracza 100 mln EUR;

h) prowadzą one działalność 
wyłącznie w państwie członkowskim, w 
którym znajduje się ich siedziba zarządu.

Komisja regularnie ocenia, czy kategoria 
instytucji, której dotyczy akt delegowany 
przyjęty zgodnie z art. 148, w dalszym 
ciągu spełnia warunki określone w 
akapicie pierwszym.

Or. en

Poprawka 88
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do kategorii instytucji w państwie 
członkowskim w przypadku, gdy Komisja 
na podstawie dostępnych jej informacji 
stwierdzi, w akcie delegowanym przyjętym 
zgodnie z art. 148, że na mocy prawa 
krajowego danego państwa 
członkowskiego instytucje należące do 

Bez uszczerbku dla instytucji, o których 
mowa w art. 2 ust. 5, niniejsza dyrektywa 
nie ma zastosowania do kategorii instytucji 
w państwie członkowskim w przypadku, 
gdy Komisja na podstawie dostępnych jej 
informacji stwierdzi, w akcie 
delegowanym przyjętym zgodnie z art. 
148, że na mocy prawa krajowego danego 
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danej kategorii stanowią unie kredytowe i 
spełniają wszystkie poniższe warunki:

państwa członkowskiego instytucje 
należące do danej kategorii stanowią unie 
kredytowe i spełniają wszystkie poniższe 
warunki:

Or. en

Poprawka 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 b – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) mają one prawo przyjmować 
depozyty lub środki podlegające zwrotowi 
wyłącznie od swoich członków i depozyty 
takie kwalifikują się jako gwarantowane 
depozyty w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy 2014/49/UE;

d) mają one prawo przyjmować 
depozyty lub środki podlegające zwrotowi 
wyłącznie od swoich członków.

Or. en

Uzasadnienie

(Poprawka ta opiera się na informacjach otrzymanych od Europejskiej Sieci Unii 
Kredytowych (ENCU).)

Poprawka 90
Paul Tang

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 b – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) mają one prawo przyjmować 
depozyty lub środki podlegające zwrotowi 
wyłącznie od swoich członków i depozyty 

d) mają one prawo przyjmować 
depozyty lub środki podlegające zwrotowi 
wyłącznie od swoich członków;
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takie kwalifikują się jako gwarantowane 
depozyty w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 
dyrektywy 2014/49/UE;

Or. en

Poprawka 91
Paul Tang

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 –akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 b – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) łączna wartość aktywów instytucji 
należących do danej kategorii nie 
przekracza 3 % PKB danego państwa 
członkowskiego, a całkowita wartość 
aktywów poszczególnych instytucji nie 
przekracza 100 mln EUR;

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre unie kredytowe działające w państwach członkowskich nie zmieściłyby się w tych 
granicach.

Poprawka 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 b – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) łączna wartość aktywów instytucji 
należących do danej kategorii nie 
przekracza 3 % PKB danego państwa 
członkowskiego, a całkowita wartość 

g) łączna wartość aktywów instytucji 
należących do danej kategorii nie 
przekracza 3 % PKB danego państwa 
członkowskiego;
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aktywów poszczególnych instytucji nie 
przekracza 100 mln EUR;

Or. en

Uzasadnienie

(Poprawka ta opiera się na informacjach otrzymanych od Europejskiej Sieci Unii 
Kredytowych (ENCU).)

Poprawka 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 5 ba (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5ba. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do instytucji, którą Komisja 
uwzględnia w wykazie zamieszczonym w 
art. 2 ust. 5 w drodze aktu delegowanego 
przyjętego zgodnie z art. 148.

Or. en

Poprawka 94
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
publikację wykazu podmiotów 
zwolnionych ze stosowania niniejszej 
dyrektywy na mocy ust. 5a i 5b wraz z 
informacjami dotyczącymi zakresu 
ochrony depozytów.
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Or. en

Uzasadnienie

(Zob. opinię EBC (CON/2017/46).) Banki rozwoju i unie kredytowe, które mają zostać 
zwolnione ze stosowania dyrektywy, powinny być jasno określone. Należy utworzyć publiczny 
rejestr zwolnionych podmiotów. Oprócz tego należy udostępnić informacje dotyczące zakresu 
ochrony udzielanej deponentom. Informacje te są niezbędne dla zapewnienia przejrzystości w 
odniesieniu do statusu i nadzorowania tych podmiotów oraz do ochrony ich deponentów.

Poprawka 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: skreśla się

„

Do dnia [5 years after entry into force] r. 
Komisja dokonuje przeglądu wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5, 
uwzględniając, czy nadal istnieją powody 
uzasadniające włączenie podmiotów do 
tego wykazu, krajowe ramy prawne i 
nadzorcze mające zastosowanie do 
podmiotów ujętych w wykazie, rodzaj i 
jakość gwarancji depozytów zapewnianej 
przez te podmioty oraz, w przypadku 
podmiotów określonych w art. 2 ust. 5a i 
art. 2 ust. 5b, opisane tamże kryteria.

”

Or. en

Poprawka 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d
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Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: skreśla się

„

Do dnia [5 years after entry into force] r. 
Komisja dokonuje przeglądu wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5, 
uwzględniając, czy nadal istnieją powody 
uzasadniające włączenie podmiotów do 
tego wykazu, krajowe ramy prawne i 
nadzorcze mające zastosowanie do 
podmiotów ujętych w wykazie, rodzaj i 
jakość gwarancji depozytów zapewnianej 
przez te podmioty oraz, w przypadku 
podmiotów określonych w art. 2 ust. 5a i 
art. 2 ust. 5b, opisane tamże kryteria.

”

Or. en

Poprawka 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: skreśla się

„

Do dnia [5 years after entry into force] r. 
Komisja dokonuje przeglądu wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5, 
uwzględniając, czy nadal istnieją powody 
uzasadniające włączenie podmiotów do 
tego wykazu, krajowe ramy prawne i 
nadzorcze mające zastosowanie do 
podmiotów ujętych w wykazie, rodzaj i 
jakość gwarancji depozytów zapewnianej 
przez te podmioty oraz, w przypadku 
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podmiotów określonych w art. 2 ust. 5a i 
art. 2 ust. 5b, opisane tamże kryteria.

”

Or. en

Poprawka 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: skreśla się

„

Do dnia [5 years after entry into force] r. 
Komisja dokonuje przeglądu wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5, 
uwzględniając, czy nadal istnieją powody 
uzasadniające włączenie podmiotów do 
tego wykazu, krajowe ramy prawne i 
nadzorcze mające zastosowanie do 
podmiotów ujętych w wykazie, rodzaj i 
jakość gwarancji depozytów zapewnianej 
przez te podmioty oraz, w przypadku 
podmiotów określonych w art. 2 ust. 5a i 
art. 2 ust. 5b, opisane tamże kryteria.

”

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedniejszy jest stały, wyczerpujący wykaz instytucji objętych zwolnieniem.

Poprawka 99
Peter Simon
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [5 years after entry into force] r. 
Komisja dokonuje przeglądu wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5,
uwzględniając, czy nadal istnieją powody 
uzasadniające włączenie podmiotów do 
tego wykazu, krajowe ramy prawne i 
nadzorcze mające zastosowanie do 
podmiotów ujętych w wykazie, rodzaj i 
jakość gwarancji depozytów zapewnianej 
przez te podmioty oraz, w przypadku 
podmiotów określonych w art. 2 ust. 5a i 
art. 2 ust. 5b, opisane tamże kryteria.

Do dnia [5 years after entry into force] r. 
Komisja dokonuje przeglądu krajowych 
ram prawnych i nadzorczych mających 
zastosowanie do podmiotów ujętych w
wykazie zamieszczonym w art. 2 ust. 5,
rodzaju i jakości gwarancji depozytów 
zapewnianej przez te podmioty oraz, w 
przypadku podmiotów określonych w art. 2 
ust. 5a i art. 2 ust. 5b, opisanych tamże
kryteriów.

Kryteria określone w art. 2 ust. 5a i art. 2 
ust. 5b, na których podstawie instytucja 
może zostać zwolniona w drodze aktu 
delegowanego przyjętego zgodnie z art. 
148, w żadnym przypadku nie mają 
zastosowania do instytucji, które wcześniej 
zostały zwolnione na podstawie wykazu 
zamieszczonego w ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że instytucje objęte zwolnienie, które są konkretnie wymienione, nie muszą 
spełniać kryteriów określonych w art. 2 ust. 5a i art. 2 ust. 5b.

Poprawka 100
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [5 years after entry into force] r. Do dnia [5 years after entry into force] r.
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Komisja dokonuje przeglądu wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5, 
uwzględniając, czy nadal istnieją powody 
uzasadniające włączenie podmiotów do 
tego wykazu, krajowe ramy prawne i 
nadzorcze mające zastosowanie do 
podmiotów ujętych w wykazie, rodzaj i 
jakość gwarancji depozytów zapewnianej 
przez te podmioty oraz, w przypadku 
podmiotów określonych w art. 2 ust. 5a i 
art. 2 ust. 5b, opisane tamże kryteria.

EUNB opracowuje projekt sprawozdania 
wraz z oceną krajowych ram prawnych i 
nadzorczych mających zastosowanie do 
podmiotów określonych w art. 2 ust. 5a i 
art. 2 ust. 5b oraz z uwzględnieniem 
rodzaju i jakości gwarancji depozytów 
zapewnianej przez te podmioty, i następnie 
przedkłada to sprawozdanie Komisji i 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia pewność prawną w odniesieniu do włączenia podmiotów do wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5 dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych IV (CRD IV). W 
swojej opinii i w swoim sprawozdaniu na temat kwestii regulacyjnych dotyczących CRD 
IV/CRR z listopada 2017 r. EUNB zauważył, że art. 2 ust. 5 CRD IV zachowuje ważność i 
wymaga drobnej aktualizacji. Poprawka ta przewiduje, że EUNB przedłoży sprawozdanie 
wraz z oceną obowiązujących krajowych ram prawnych i nadzorczych w terminie do 5 lat od 
wejścia w życie przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 101
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [5 years after entry into force] r. 
Komisja dokonuje przeglądu wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5, 
uwzględniając, czy nadal istnieją powody 
uzasadniające włączenie podmiotów do 
tego wykazu, krajowe ramy prawne i 
nadzorcze mające zastosowanie do 
podmiotów ujętych w wykazie, rodzaj i 
jakość gwarancji depozytów zapewnianej 
przez te podmioty oraz, w przypadku 
podmiotów określonych w art. 2 ust. 5a i 
art. 2 ust. 5b, opisane tamże kryteria.

Kryteria określone w art. 2 ust. 5a i art. 2 
ust. 5b, na których podstawie instytucja 
może zostać zwolniona w drodze aktu 
delegowanego przyjętego zgodnie z art. 
148, w żadnym przypadku nie mają 
zastosowania do instytucji, które wcześniej 
zostały zwolnione na podstawie wykazu 
zamieszczonego w ust. 5. Do dnia [5 years 
after entry into force] r. Komisja może 
dokonać przeglądu, w przypadku 
podmiotów ujętych w wykazie zgodnie z 
art. 2 ust. 5a i art. 2 ust. 5b, krajowych 



PE616.798v01-00 46/184 AM\1144242PL.docx

PL

ram prawnych i nadzorczych mających 
zastosowanie do tych podmiotów oraz 
rodzaju i jakości gwarancji depozytów 
zapewnianej przez te podmioty, z 
uwzględnieniem opisanych tamże
kryteriów.

Or. en

Poprawka 102
Paul Tang

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia [5 years after entry into force] r. 
Komisja dokonuje przeglądu wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5, 
uwzględniając, czy nadal istnieją powody 
uzasadniające włączenie podmiotów do 
tego wykazu, krajowe ramy prawne i 
nadzorcze mające zastosowanie do 
podmiotów ujętych w wykazie, rodzaj i 
jakość gwarancji depozytów zapewnianej 
przez te podmioty oraz, w przypadku 
podmiotów określonych w art. 2 ust. 5a i 
art. 2 ust. 5b, opisane tamże kryteria.

Do dnia [5 years after entry into force] r. 
Komisja dokonuje przeglądu wykazu 
zamieszczonego w art. 2 ust. 5, 
uwzględniając, czy nadal istnieją powody 
uzasadniające włączenie podmiotów do 
tego wykazu, krajowe ramy prawne i 
nadzorcze mające zastosowanie do 
podmiotów ujętych w wykazie oraz, w 
przypadku podmiotów określonych w art. 2 
ust. 5a i art. 2 ust. 5b, opisane tamże 
kryteria.

Or. en

Poprawka 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 3 – punkt 64 a (nowy)



AM\1144242PL.docx 47/184 PE616.798v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

64a) Polityka wynagrodzeń neutralna 
pod względem płci, obowiązująca w 
instytucji kredytowej lub firmie 
inwestycyjnej, oznacza politykę 
wynagrodzeń, która opiera się na zasadzie 
równej płacy dla kobiet i mężczyzn za tę 
samą pracę lub pracę o tej samej wartości.

Or. en

Poprawka 104
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

3a) w art. 8 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez instytucje kredytowe 
zezwolenia przed rozpoczęciem 
działalności. Nie naruszając przepisów art. 
10–14, państwa te określają warunki 
uzyskiwania takich zezwoleń i 
powiadamiają o nich EUNB.

„Państwa członkowskie wymagają 
uzyskania przez instytucje kredytowe 
zezwolenia od właściwych organów przed 
rozpoczęciem działalności, w tym 
działalności wymienionej w załączniku 1. 
Nie naruszając przepisów art. 10–14, 
państwa członkowskie określają warunki 
uzyskiwania takich zezwoleń i 
powiadamiają o nich EUNB.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Uzasadnienie

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
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activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Poprawka 105
Mady Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreśla się

„

2. Przepisy ust. 1 nie mają 
zastosowania do przyjmowania depozytów 
lub innych środków finansowych 
podlegających zwrotowi przez:

a) państwo członkowskie;

b) władze regionalne lub lokalne 
państwa członkowskiego;

c) międzynarodowe instytucje 
publiczne, których członkiem jest co 
najmniej jedno państwo członkowskie;

d) osoby lub przedsiębiorstwa, w 
przypadku których podejmowanie i 
prowadzenie działalności jest wyraźnie 
objęte przepisami prawa Unii innymi niż 
przepisy niniejszej dyrektywy i 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

e) podmioty, o których mowa w art. 2 
ust. 5 i których działalność regulują 
przepisy prawa krajowego.

”

Or. en
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Uzasadnienie

W swojej opinii na temat innych pośredników finansowych z listopada 2017 r. 
(EBA/Op/2017/13) EUNB stwierdził, co następuje: „Art. 9 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych IV (CRD IV) – w obecnym brzmieniu – w dalszym ciągu może 
odgrywać istotną rolę w systemach regulacyjnych państw członkowskich i jego każda zmiana 
powinna zostać zatwierdzona na podstawie wcześniej przeprowadzonej, dokładnej oceny 
oddziaływania, wychodzącej poza zakres raportu instytucji pośrednictwa finansowego.” 
Biorąc pod uwagę fakt, że tego rodzaju ocena oddziaływania nie została przeprowadzona, 
celem poprawki jest zachowanie obecnego brzmienia art. 9 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych IV (CRD IV).

Poprawka 106
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podmioty, o których mowa w art. 2 
ust. 5 i których działalność regulują 
przepisy prawa krajowego.

e) podmioty, o których mowa w art. 2 
ust. 5, art. 2 ust. 5a i art. 2 ust. 5b oraz
których działalność regulują przepisy 
prawa krajowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności poprzez ujęcie wszystkich instytucji, o których mowa w art. 2.

Poprawka 107
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podmioty, o których mowa w art. 2 
ust. 5 i których działalność regulują 

e) podmioty, o których mowa w art. 2 
ust. 5 i art. 2 ust. 5a oraz których 
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przepisy prawa krajowego. działalność regulują przepisy prawa 
krajowego.

Or. en

Poprawka 108
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21b skreśla się

Unijna pośrednia jednostka dominująca

1. Państwa członkowskie nakładają 
wymóg, zgodnie z którym jeżeli co 
najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii 
wchodzą w skład tej samej grupy z 
państwa trzeciego, muszą one posiadać 
unijną pośrednią jednostkę dominującą z 
siedzibą w Unii.

2. Państwa członkowskie 
zobowiązują unijną pośrednią jednostkę 
dominującą z siedzibą w Unii do 
uzyskania zezwolenia jako instytucja 
zgodnie z art. 8 lub jako finansowa spółka 
holdingowa lub finansowa spółka 
holdingowa o działalności mieszanej 
zgodnie z art. 21a.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

4. Do celów niniejszego artykułu 
całkowita wartość aktywów w Unii grupy z 
państwa trzeciego obejmuje:

a) łączne aktywa każdej instytucji z 
siedzibą w Unii należącej do grupy z 
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państwa trzeciego, zgodnie jej bilansem 
skonsolidowanym; oraz

b) łączne aktywa każdego oddziału 
grupy z państwa trzeciego posiadającego 
zezwolenie w Unii.

5. Właściwe organy powiadamiają 
EUNB o każdym zezwoleniu udzielonym 
na podstawie ust. 2.

Or. en

Poprawka 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają 
wymóg, zgodnie z którym jeżeli co 
najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii 
wchodzą w skład tej samej grupy z 
państwa trzeciego, muszą one posiadać 
unijną pośrednią jednostkę dominującą z 
siedzibą w Unii.

1. Państwa członkowskie nakładają 
wymóg, zgodnie z którym jeżeli co 
najmniej dwie instytucje lub oddziały 
państw trzecich z siedzibą w Unii wchodzą 
w skład tej samej grupy z państwa 
trzeciego, muszą one posiadać unijną 
pośrednią jednostkę dominującą z siedzibą 
w Unii.

Or. en

Poprawka 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają 
wymóg, zgodnie z którym jeżeli co 

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, państwa 
członkowskie nakładają wymóg, zgodnie z 



PE616.798v01-00 52/184 AM\1144242PL.docx

PL

najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii 
wchodzą w skład tej samej grupy z 
państwa trzeciego, muszą one posiadać 
unijną pośrednią jednostkę dominującą z 
siedzibą w Unii.

którym jeżeli co najmniej dwie instytucje z 
siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej 
grupy z państwa trzeciego, muszą one 
posiadać unijną pośrednią jednostkę 
dominującą z siedzibą w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie na posiadanie dwóch pośrednich jednostek dominujących pozwala zapewnić 
właściwą równowagę między skutecznym nadzorowaniem i skuteczną strukturyzacją.

Poprawka 111
Brian Hayes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają 
wymóg, zgodnie z którym jeżeli co 
najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii 
wchodzą w skład tej samej grupy z 
państwa trzeciego, muszą one posiadać 
unijną pośrednią jednostkę dominującą z 
siedzibą w Unii.

1. Z zastrzeżeniem ust. 7, państwa 
członkowskie nakładają wymóg, zgodnie z 
którym jeżeli co najmniej dwie instytucje z 
siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej 
grupy z państwa trzeciego, muszą one 
posiadać unijną pośrednią jednostkę 
dominującą z siedzibą w Unii.

Or. en

Poprawka 112
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają 1. Co najmniej dwie instytucje z 



AM\1144242PL.docx 53/184 PE616.798v01-00

PL

wymóg, zgodnie z którym jeżeli co 
najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii 
wchodzą w skład tej samej grupy z 
państwa trzeciego, muszą one posiadać
unijną pośrednią jednostkę dominującą z 
siedzibą w Unii.

siedzibą w Unii, które wchodzą w skład tej 
samej grupy z państwa trzeciego,
posiadają jedną unijną pośrednią jednostkę 
dominującą z siedzibą w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Poprawka 113
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają 
wymóg, zgodnie z którym jeżeli co 
najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii 
wchodzą w skład tej samej grupy z 
państwa trzeciego, muszą one posiadać
unijną pośrednią jednostkę dominującą z 
siedzibą w Unii.

1. Co najmniej dwie instytucje z 
siedzibą w Unii, które wchodzą w skład tej 
samej grupy z państwa trzeciego,
posiadają co najmniej jedną unijną 
pośrednią jednostkę dominującą z siedzibą 
w Unii.

Or. en

Poprawka 114
Othmar Karas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
właściwe organy mogą zezwolić 
instytucjom, o których mowa w ust. 1, na 
posiadanie dwóch unijnych pośrednich 
jednostek dominujących, w przypadku gdy 
ustanowienie jednej unijnej pośredniej 
jednostki dominującej:

(i) naruszałoby ramy prawne lub 
regulacyjne, które wymagają rozdzielenia 
działalności prowadzonej w państwie 
członkowskim, w którym znajduje się 
siedziba zarządu najwyższej jednostki 
dominującej należącej do grupy z państwa 
trzeciego, lub

(ii) zmniejszałoby skuteczność 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub rzutowało na stabilność 
finansową zgodnie z oceną 
przeprowadzoną przez właściwy organ ds. 
restrukturyzacji unijnej pośredniej 
jednostki dominującej w ścisłej 
współpracy z organem ds. restrukturyzacji 
jednostki dominującej unijnej pośredniej 
jednostki dominującej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zapewnia, że wymóg obowiązujący dla unijnej pośredniej jednostki dominującej 
uwzględnia obowiązkowe wymogi dotyczące rozdzielenia działalności w innych jurysdykcjach 
oraz kwestie związane ze stabilnością finansową i możliwością przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Poprawka 115
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy mogą wymagać 
od instytucji, o których mowa w ust. 1, 
posiadania co najmniej dwóch unijnych 
pośrednich jednostek dominujących, w 
przypadku gdy stwierdzą one, że jedna 
pośrednia unijna jednostka dominująca 
nie spełniałaby obowiązkowego wymogu 
dotyczącego rozdzielenia działalności 
zgodnie z przepisami państwa trzeciego, w 
którym znajduje się siedziba zarządu 
najwyższej jednostki dominującej 
należącej do grupy z państwa trzeciego, 
albo że właściwe byłoby ułatwienie 
skutecznego nadzorowania lub skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji.

Or. en

Poprawka 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy mogą zezwolić 
instytucjom, o których mowa w ust. 1, na 
posiadanie dwóch unijnych pośrednich 
jednostek dominujących, w przypadku gdy 
mają one pewność, że jedna pośrednia 
unijna jednostka dominująca nie 
spełniałaby obowiązkowego wymogu 
dotyczącego rozdzielenia działalności 
zgodnie z przepisami państwa trzeciego, w 
którym znajduje się siedziba zarządu 
najwyższej jednostki dominującej 



PE616.798v01-00 56/184 AM\1144242PL.docx

PL

należącej do grupy z państwa trzeciego, 
albo gdy takie rozwiązanie ułatwiłoby 
skuteczną restrukturyzację i 
uporządkowaną likwidację instytucji.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie na posiadanie dwóch pośrednich jednostek dominujących pozwala zapewnić 
właściwą równowagę między skutecznym nadzorowaniem i skuteczną strukturyzacją.

Poprawka 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy mogą zezwolić 
instytucjom, o których mowa w ust. 1, na 
posiadanie dwóch unijnych pośrednich 
jednostek dominujących, w przypadku gdy 
stwierdzą one, że jedna pośrednia unijna 
jednostka dominująca nie spełniałaby z 
operacyjnego punktu widzenia 
obowiązkowego wymogu dotyczącego 
rozdzielenia działalności zgodnie z 
przepisami państwa trzeciego, w którym 
znajduje się siedziba zarządu najwyższej 
jednostki dominującej należącej do grupy 
z państwa trzeciego.

Or. en

Poprawka 118
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
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Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Właściwe organy mogą zezwolić 
instytucjom, o których mowa w ust. 1, na 
posiadanie dwóch unijnych pośrednich 
jednostek dominujących, w przypadku gdy 
stwierdzą one, że jedna pośrednia unijna 
jednostka dominująca nie spełniałaby 
obowiązkowego wymogu dotyczącego 
rozdzielenia działalności zgodnie z 
przepisami państwa trzeciego, w którym 
znajduje się siedziba zarządu najwyższej 
jednostki dominującej należącej do grupy 
z państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Poprawka 119
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 1a 
właściwe organy mogą zezwolić instytucji 
z siedzibą w Unii, która należy do tej 
samej grupy z państwa trzeciego co inne 
instytucje z siedzibą w Unii, na 
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oddzielenie się od pośredniej jednostki 
dominującej lub pośrednich jednostek 
dominujących, w przypadku gdy instytucja 
stwierdzi, że wpływ zastosowania wymogu 
lub wymogów, o których mowa w ust. 1 i 
1a, na strukturę rzeczonej instytucji może 
mieć skutki nieproporcjonalne w stosunku 
do korzyści wynikających z nadzorowania 
lub restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie 
zobowiązują unijną pośrednią jednostkę 
dominującą z siedzibą w Unii do 
uzyskania zezwolenia jako instytucja
zgodnie z art. 8 lub jako finansowa spółka 
holdingowa lub finansowa spółka 
holdingowa o działalności mieszanej 
zgodnie z art. 21a.

2. Unijna pośrednia jednostka 
dominująca jest instytucją kredytową
zgodnie z art. 8 lub finansową spółką 
holdingową lub finansową spółką 
holdingową o działalności mieszanej
zatwierdzoną zgodnie z art. 21a.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, w przypadku gdy działalność 
grupy z państwa trzeciego prowadzą 
głównie firmy inwestycyjne lub gdy druga 
unijna pośrednia jednostka dominująca 
musi zostać ustanowiona w związku z 
działalnością inwestycyjną celem 
spełnienia obowiązkowego wymogu, o 
którym mowa w ust. 1a, unijna pośrednia 
jednostka dominująca lub druga unijna 
pośrednia jednostka dominująca może być 
firmą inwestycyjną posiadającą 
zezwolenie wydane zgodnie z art. 5 ust. 1 
dyrektywy 2014/65/UE.

Do celów niniejszego ustępu działalność 
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uważa się za prowadzoną głównie przez 
firmy inwestycyjne w sytuacji, gdy suma 
bilansowa firm inwestycyjnych 
wchodzących w skład grupy stanowi co 
najmniej 50 % sumy bilansowej grupy lub 
gdy dochody generowane przez firmy 
inwestycyjne stanowią co najmniej 50 % 
łącznych dochodów grupy.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst w obecnym brzmieniu nie byłby zgodny z działalnością pośredniej jednostki 
dominującej jako firmy inwestycyjnej, gdyż firmy inwestycyjne podlegają MiFID, a nie 
dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych. Przedmiotowa poprawka zezwala na to, aby 
pośrednia jednostka dominująca była firmą inwestycyjną, w przypadku gdy działalność grupy 
z państwa trzeciego prowadzi głównie firma inwestycyjna.

Poprawka 121
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie 
zobowiązują unijną pośrednią jednostkę 
dominującą z siedzibą w Unii do 
uzyskania zezwolenia jako instytucja
zgodnie z art. 8 lub jako finansowa spółka 
holdingowa lub finansowa spółka 
holdingowa o działalności mieszanej 
zgodnie z art. 21a.

2. Unijna pośrednia jednostka 
dominująca jest instytucją kredytową 
posiadającą zezwolenie wydane zgodnie z 
art. 8 lub finansową spółką holdingową 
lub finansową spółką holdingową o 
działalności mieszanej zatwierdzoną
zgodnie z art. 21a.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, w przypadku gdy żadna z 
instytucji, o których mowa w ust. 1, nie 
jest instytucją kredytową lub gdy druga 
unijna pośrednia jednostka dominująca 
musi zostać ustanowiona w związku z 
działalnością inwestycyjną celem 
spełnienia obowiązkowego wymogu, o 
którym mowa w ust. 1a, unijna pośrednia 
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jednostka dominująca lub druga unijna 
pośrednia jednostka dominująca może być 
firmą inwestycyjną posiadającą 
zezwolenie wydane zgodnie z art. 5 ust. 1 
dyrektywy 2014/65/UE.

Or. en

Poprawka 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie 
zobowiązują unijną pośrednią jednostkę 
dominującą z siedzibą w Unii do 
uzyskania zezwolenia jako instytucja
zgodnie z art. 8 lub jako finansowa spółka 
holdingowa lub finansowa spółka 
holdingowa o działalności mieszanej 
zgodnie z art. 21a.

2. Pośrednia jednostka dominująca 
jest instytucją kredytową posiadającą 
zezwolenie wydane zgodnie z art. 8 lub
finansową spółką holdingową lub 
finansową spółką holdingową o 
działalności mieszanej zgodnie z art. 21a.

W drodze odstępstwa od akapitu 
pierwszego, w przypadku gdy żadna z 
instytucji, o których mowa w ust. 1, nie 
jest instytucją kredytową lub gdy druga 
unijna pośrednia jednostka dominująca 
musi zostać ustanowiona w związku z 
działalnością inwestycyjną celem 
spełnienia obowiązkowego wymogu, o 
którym mowa w ust. 1a, unijna pośrednia 
jednostka dominująca lub druga unijna 
pośrednia jednostka dominująca może być 
firmą inwestycyjną posiadającą 
zezwolenie wydane zgodnie z art. 5 ust. 1 
dyrektywy 2014/65/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie na posiadanie dwóch pośrednich jednostek dominujących pozwala zapewnić 
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właściwą równowagę między skutecznym nadzorowaniem i skuteczną strukturyzacją.

Poprawka 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zobowiązują 
unijną pośrednią jednostkę dominującą z 
siedzibą w Unii do uzyskania zezwolenia 
jako instytucja zgodnie z art. 8 lub jako 
finansowa spółka holdingowa lub 
finansowa spółka holdingowa o 
działalności mieszanej zgodnie z art. 21a.

2. Państwa członkowskie zobowiązują 
unijną pośrednią jednostkę dominującą z 
siedzibą w Unii do uzyskania zezwolenia 
jako instytucja kredytowa zgodnie z art. 8 
lub jako finansowa spółka holdingowa lub 
finansowa spółka holdingowa o 
działalności mieszanej zgodnie z art. 21a.

Or. en

Poprawka 124
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zobowiązują
unijną pośrednią jednostkę dominującą z
siedzibą w Unii do uzyskania zezwolenia 
jako instytucja zgodnie z art. 8 lub jako
finansowa spółka holdingowa lub 
finansowa spółka holdingowa o 
działalności mieszanej zgodnie z art. 21a.

2. Państwa członkowskie zobowiązują
unijne pośrednie jednostki dominujące z 
siedzibą w Unii do uzyskania zezwolenia 
jako instytucje zgodnie z art. 8 lub jako
finansowe spółki holdingowe lub 
finansowe spółki holdingowe o 
działalności mieszanej zgodnie z art. 21a.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka techniczna wynikająca z poprawki art. 21b ust. 1a (nowy).

Poprawka 125
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W uzupełnieniu ust. 2 unijna 
pośrednia jednostka dominująca może 
uzyskać zezwolenie jako firma 
inwestycyjna zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2014/65/UE, w przypadku gdy żadne 
instytucje kredytowe lub firmy 
inwestycyjne o znaczeniu systemowym nie 
należą do tej samej grupy z państwa 
trzeciego.

Or. en

Poprawka 126
Thierry Cornillet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR.

Or. en
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Uzasadnienie

Zachowanie pośredniej jednostki dominującej wraz z zapewnieniem jej proporcjonalności.

Poprawka 127
Mady Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 45 mld EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić równe szanse na szczeblu międzynarodowym, poprawka ta przewiduje 
podwyższenie progu do 45 mld EUR w celu dostosowania go do progów obowiązujących w 
innych jurysdykcjach (np. w USA). Dodatkowo, aby uniknąć nieproporcjonalnego wpływu na 
grupy z państw trzecich, których obecność w Unii jest ograniczona, wprowadzany środek nie 
powinien automatycznie obejmować wszystkich globalnych instytucji o znaczeniu 
systemowych z państw trzecich. Nie wszystkie globalne instytucje o znaczeniu systemowym są 
ważne dla unijnego systemu finansowego pod względem systemowym.

Poprawka 128
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 
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zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR.

Or. en

Poprawka 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

3. Przepisy ust. 1, 1a i 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 50 mld EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie proporcjonalności wymogu dotyczącego pośrednich jednostek dominujących.

Poprawka 130
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 3. Przepisy ust. 1, 1a, 1b i 2 nie mają 
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zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 50 mld EUR.

Or. en

Poprawka 131
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

3. Przepisy ust. 1, 1a i 2 nie mają 
zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka techniczna wynikająca z poprawki art. 21b ust. 1a (nowy).

Poprawka 132
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają 3. Przepisy ust. 1, 2 i 2a nie mają
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zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

zastosowania w przypadku, gdy całkowita 
wartość aktywów w Unii grupy z państwa 
trzeciego wynosi mniej niż 30 mld EUR, 
chyba że grupa z państwa trzeciego jest 
globalną instytucją o znaczeniu 
systemowym spoza UE.

Or. en

Poprawka 133
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego artykułu 
całkowita wartość aktywów w Unii grupy z 
państwa trzeciego obejmuje:

4. Do celów niniejszego artykułu 
całkowita wartość aktywów jednostek 
zależnych w Unii grupy z państwa 
trzeciego oznacza sumę kwoty łącznych 
aktywów każdej instytucji z siedzibą w 
Unii należącej do grupy z państwa 
trzeciego, zgodnie z jej bilansem 
skonsolidowanym lub zgodnie z jej 
bilansem indywidualnym, w przypadku 
gdy bilans instytucji nie jest 
skonsolidowany.

a) łączne aktywa każdej instytucji z 
siedzibą w Unii należącej do grupy z 
państwa trzeciego, zgodnie jej bilansem 
skonsolidowanym; oraz

b) łączne aktywa każdego oddziału 
grupy z państwa trzeciego posiadającego 
zezwolenie w Unii.

Or. en

Poprawka 134
Neena Gill
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego artykułu 
całkowita wartość aktywów w Unii grupy z 
państwa trzeciego obejmuje:

4. Do celów niniejszego artykułu 
całkowita wartość aktywów w Unii grupy z 
państwa trzeciego obejmuje łączne aktywa 
każdej instytucji z siedzibą w Unii 
należącej do grupy z państwa trzeciego, 
zgodnie z jej bilansem skonsolidowanym.

Or. en

Poprawka 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego artykułu 
całkowita wartość aktywów w Unii grupy z 
państwa trzeciego obejmuje:

4. Do celów niniejszego artykułu 
całkowita wartość aktywów w Unii grupy z 
państwa trzeciego stanowi sumę:

Or. en

Poprawka 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) łączne aktywa każdej instytucji z 
siedzibą w Unii należącej do grupy z 
państwa trzeciego, zgodnie jej bilansem 

a) wartości łącznych aktywów każdej 
instytucji w Unii grupy z państwa 
trzeciego, wynikającej z ich 
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skonsolidowanym; oraz skonsolidowanego bilansu lub z 
poszczególnych bilansów, w przypadku 
gdy bilans instytucji nie jest 
skonsolidowany; oraz

Or. en

Poprawka 137
Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) łączne aktywa każdego oddziału 
grupy z państwa trzeciego posiadającego 
zezwolenie w Unii.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę charakter prawny oddziałów, uwzględnienie oddziałów w obliczeniach 
łącznej wartości aktywów – inaczej niż w przypadku jednostek zależnych – wiązałoby się z 
istotnymi kosztami dla banków z państw trzecich, niezbędnymi w celu przeniesienia oddziałów 
do odpowiednich licencjonowanych banków EOG. Gdyby oddziały miały zostać uwzględnione 
w obliczeniach, w teorii oznaczałoby to, że należałoby ustanowić pośrednią jednostkę 
dominującą nawet w przypadku minimalnego rozmiaru jednostki zależnej.

Poprawka 138
Mady Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) łączne aktywa każdego oddziału 
grupy z państwa trzeciego posiadającego 

skreśla się
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zezwolenie w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Aktywów oddziałów nie powinno się uwzględniać w obliczeniach progu. Oddziały nie mają 
osobowości prawnej; oddział jest częścią swojej jednostki dominującej i nie posiada 
„własnych” aktywów. Przedmiotowa poprawka zwiększa proporcjonalność wymogu poprzez 
uniknięcie potencjalnie złożonego i sztucznego procesu symbolicznego przydzielania aktywów 
na rzecz oddziału. Oprócz tego przyczynia się do dostosowania zakresu wymogu do zakresu 
podobnych wymogów obowiązujących w państwach trzecich, np. w USA.

Poprawka 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) łączne aktywa każdego oddziału 
grupy z państwa trzeciego posiadającego 
zezwolenie w Unii.

b) kwota łącznych aktywów każdego 
oddziału grupy z państwa trzeciego 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w Unii zgodnie z art. 47.

Or. en

Poprawka 140
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) łączne aktywa każdego oddziału 
grupy z państwa trzeciego posiadającego
zezwolenie w Unii.

b) łączne aktywa każdego oddziału 
grupy z państwa trzeciego posiadającego
siedzibę w Unii.
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Or. en

Poprawka 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy ust. 1 lub 2 ma 
zastosowanie, państwa członkowskie 
wymagają, aby każdy oddział z państwa 
trzeciego należący do grupy z państwa 
trzeciego został ponownie utworzony jako 
instytucja kredytowa albo oddział 
instytucji kredytowej z siedzibą w Unii.

Or. en

Poprawka 142
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy ust. 1 lub 2 ma 
zastosowanie, państwa członkowskie 
wymagają, aby każdy oddział z państwa 
trzeciego należący do grupy z państwa 
trzeciego został ponownie utworzony jako 
instytucja albo oddział instytucji z siedzibą 
w Unii.

Or. en
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Poprawka 143
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Do celów niniejszego artykułu 
łączna wartość aktywów w Unii grupy z 
państwa trzeciego stanowi sumę:

a) wartości łącznych aktywów każdej 
instytucji w Unii grupy z państwa 
trzeciego, wynikającej z ich 
skonsolidowanego bilansu lub z 
poszczególnych bilansów, w przypadku 
gdy bilans instytucji nie jest 
skonsolidowany; oraz

b) wartości łącznych aktywów 
każdego oddziału grupy z państwa 
trzeciego posiadającego zezwolenie na 
działalność w Unii zgodnie z art. 47.

Or. en

Poprawka 144
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwe organy powiadamiają 
EUNB o każdym zezwoleniu udzielonym 
na podstawie ust. 2.

5. Właściwe organy powiadamiają 
EUNB o każdym zezwoleniu udzielonym
na podstawie ust. 2, z uwzględnieniem 
następujących informacji odnoszących się 
do każdej grupy z państwa trzeciego 
działającej na obszarze objętym ich 
jurysdykcją:

Or. en
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Poprawka 145
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. nazwy i wartość łącznych aktywów 
nadzorowanych instytucji należących do 
grupy z państwa trzeciego oraz rodzaje 
działalności, do których prowadzenia 
instytucje te są uprawnione;

Or. en

Poprawka 146
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. nazwy i wartość łącznych aktywów 
odpowiadających oddziałom 
uprawnionym do prowadzenia 
działalności w danym państwie 
członkowskim zgodnie z art. 47;

Or. en

Poprawka 147
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 5 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. nazwa i forma prawna każdej 
unijnej pośredniej jednostki dominującej 
ustanowionej w danym państwie 
członkowskim oraz nazwa grupy z 
państwa trzeciego, do której należy.

Or. en

Poprawka 148
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNB publikuje na swojej stronie 
internetowej wykaz wszystkich unijnych 
pośrednich jednostek dominujących, 
którym udzielono zezwolenia.

EUNB publikuje na swojej stronie 
internetowej wykaz wszystkich grup z 
państwa trzeciego działających w Unii 
oraz ich unijnej pośredniej jednostki 
dominującej lub unijnych pośrednich 
jednostek dominujących, którym, w 
stosownych przypadkach, udzielono 
zezwolenia.

Or. en

Poprawka 149
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by dla 
wszystkich instytucji, które wchodzą w 
skład tej samej grupy z państwa trzeciego,

Właściwe organy zapewniają, by każda 
instytucja podlegająca ich jurysdykcji, 
która wchodzi w skład grupy z państwa 
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istniała jedna unijna pośrednia jednostka 
dominująca.

trzeciego, spełniała jeden z następujących 
warunków:

a) posiadała jedną unijną pośrednią 
jednostką dominującą;

b) była unijną pośrednią jednostką 
dominującą;

c) była jedyną instytucją w Unii 
grupy z państwa trzeciego;

d) wchodziła w skład grupy z państwa 
trzeciego, której łączna wartość aktywów 
w Unii wynosi mniej niż 50 mld EU, lub

e) była instytucją, w odniesieniu do 
której stwierdzono, że nie jest wymagana 
unijna pośrednia jednostka dominująca.

Or. en

Poprawka 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by dla 
wszystkich instytucji, które wchodzą w 
skład tej samej grupy z państwa trzeciego, 
istniała jedna unijna pośrednia jednostka 
dominująca.

Właściwe organy zapewniają, by dla 
wszystkich instytucji, które wchodzą w 
skład tej samej grupy z państwa trzeciego, 
istniała jedna unijna pośrednia jednostka 
dominująca, chyba że właściwe organy 
zezwoliły instytucji na posiadanie dwóch 
unijnych pośrednich jednostek 
dominujących, tak aby instytucja 
spełniała obowiązkowy wymóg dotyczący 
rozdzielenia działalności zgodnie z 
przepisami państwa trzeciego, w którym 
znajduje się siedziba zarządu najwyższej 
jednostki dominującej należącej do grupy 
z państwa trzeciego.

Or. en
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Poprawka 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by dla 
wszystkich instytucji, które wchodzą w 
skład tej samej grupy z państwa trzeciego,
istniała jedna unijna pośrednia jednostka 
dominująca.

Właściwe organy zapewniają, by każda 
instytucja podlegająca ich jurysdykcji, 
która wchodzi w skład grupy z państwa 
trzeciego, spełniała jeden z następujących 
warunków:

a) posiadała unijną pośrednią 
jednostkę dominującą;

b) była unijną pośrednią jednostką 
dominującą;

c) była jedyną instytucją w Unii 
grupy z państwa trzeciego; lub

d) wchodziła w skład grupy z państwa 
trzeciego, której łączna wartość aktywów 
w Unii wynosi mniej niż 30 mld EU.

Or. en

Poprawka 152
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by dla 
wszystkich instytucji, które wchodzą w 
skład tej samej grupy z państwa trzeciego,
istniała jedna unijna pośrednia jednostka 
dominująca.

Właściwe organy dopilnowują, by
wszystkie instytucje, które wchodzą w 
skład tej samej grupy z państwa trzeciego,
spełniały wymóg dotyczący posiadania 
unijnej pośredniej jednostki dominującej.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka techniczna wynikająca z poprawki art. 21b ust. 1a (nowy).

Poprawka 153
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/63/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by dla 
wszystkich instytucji, które wchodzą w 
skład tej samej grupy z państwa trzeciego, 
istniała jedna unijna pośrednia jednostka 
dominująca.

Właściwe organy zapewniają, by dla 
wszystkich instytucji, które wchodzą w 
skład tej samej grupy z państwa trzeciego, 
istniała unijna pośrednia jednostka 
dominująca.

Or. en

Poprawka 154
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
grupy działające za pośrednictwem więcej 
niż jednej instytucji w Unii, których 
łączna wartość aktywów przekracza 30 
mld EUR w dniu wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy, z zastrzeżeniem niniejszego 
artykułu posiadają jedną unijną 
pośrednią jednostkę dominującą lub, 
zgodnie z ust. 7, co najmniej dwie unijne 
pośrednie jednostki dominujące, 
począwszy od daty stosowania niniejszej 
dyrektywy + cztery lata.
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Or. en

Poprawka 155
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W okresie czterech lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
dokonuje przeglądu wymogów nałożonych 
na instytucje na podstawie niniejszego 
artykułu i po skonsultowaniu się z EUNB 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Po 
opublikowaniu tego sprawozdania 
Komisja, w stosownych przypadkach, 
przedstawia wszelkie niezbędne poprawki 
legislacyjne. W sprawozdaniu tym 
rozpatrywane są następujące kwestie:

a) czy wymogi określone w 
niniejszym artykule są możliwe do 
spełnienia, konieczne i proporcjonalne 
oraz czy inne środki byłyby właściwsze;

b) czy inne jurysdykcje stosują 
wymogi zbliżone do tych określonych w 
niniejszym artykule i jeśli tak, wówczas 
uwzględnia się charakter i skutek tych 
wymogów, ich ewentualną spójność z 
wymogami określonymi w niniejszym 
artykule oraz wpływ różnych progów 
aktywów w odnośnych jurysdykcjach;

c) wpływ wymogów dotyczących 
strukturalnego podziału w innych 
jurysdykcjach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta przewiduje, że Komisja, po skonsultowaniu się z EUNB, przedłoży Parlamentowi 



PE616.798v01-00 78/184 AM\1144242PL.docx

PL

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat odpowiedniości wymogu dotyczącego 
pośredniej jednostki dominującej i, w stosownych przypadkach, przedstawi poprawki 
legislacyjne do tego wymogu.

Poprawka 156
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Grupy z państwa trzeciego, które 
działają za pośrednictwem więcej niż 
jednej instytucji w Unii w dniu [date of 
entry into force of this directive] i które 
podlegają przepisom niniejszego artykułu, 
ustanawiają jedną unijną pośrednią 
jednostkę dominującą lub, w przypadku 
określonym w ust. 1a, dwie unijne 
pośrednie jednostki dominujące w 
terminie czterech lat od daty stosowania 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 157
Brian Hayes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W przypadku gdy prawo lub 
regulacje obowiązujące w jurysdykcji 
krajowej danej grupy wymagają 
strukturalnego rozdzielenia różnych 
działalności, właściwe organy zezwalają 
na ustanowienie dwóch unijnych 
pośrednich jednostek dominujących, pod 
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warunkiem że:

a) właściwe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji stwierdzą, że istnienie dwóch 
spółek holdingowych nie stanowi 
przeszkody dla restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji działalności 
grupy, której przewodzą wspomniane 
spółki holdingowe, ani dla koniecznej 
restrukturyzacji ich działalności po 
przeprowadzeniu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji;

b) właściwe organy nadzoru 
stwierdzą, że istnienie dwóch spółek 
holdingowych nie stanowi przeszkody dla 
sprawowania nadzoru nad działalnością 
grupy, której przewodzą wspomniane 
spółki holdingowe;

c) co najmniej jedna z jednostek 
dominujących jest instytucją kredytową 
lub spółką holdingową w związku z 
działalnością instytucji kredytowej.

Or. en

Poprawka 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W drodze odstępstwa od ust. 1 
grupy działające za pośrednictwem więcej 
niż jednej instytucji w Unii, których 
łączna wartość aktywów przekracza 30 
mld EUR w dniu [date of entry into force 
of this directive], ustanawiają jedną 
unijną pośrednią jednostkę dominującą 
lub, w przypadku określonym w ust. 1a, 
dwie unijne pośrednie jednostki 
dominujące do dnia [date of application 
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of Directive + three years].”.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie 3-letniego okresu przejściowego dla ustanowienia pośredniej jednostki 
dominującej.

Poprawka 159
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W drodze odstępstwa od ust. 6 
grupy z państwa trzeciego, które podlegają 
przepisom lub regulacjom krajowym 
nakładającym wymóg strukturalnego 
rozdzielenia działalności, mogą posiadać 
więcej niż jedną unijną pośrednią 
jednostkę dominującą. Takie unijne 
pośrednie jednostki dominujące spełniają 
wymóg strukturalnego rozdzielenia 
działalności, które musi przeprowadzić 
grupa bankowa.

Or. en

Poprawka 160
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. W okresie trzech lat od wejścia w 
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życie niniejszej dyrektywy Komisja 
dokonuje przeglądu wymogów nałożonych 
na instytucje na podstawie niniejszego 
artykułu i po skonsultowaniu się z EUNB 
przedkłada sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Po 
opublikowaniu tego sprawozdania 
Komisja, w stosownych przypadkach, 
przedstawia wszelkie niezbędne poprawki 
legislacyjne. W sprawozdaniu tym 
rozpatrywane są następujące kwestie:

a) czy wymogi określone w 
niniejszym artykule są możliwe do 
spełnienia, konieczne i proporcjonalne 
oraz czy inne środki byłyby właściwsze;

b) czy inne jurysdykcje stosują 
wymogi zbliżone do tych określonych w 
niniejszym artykule i jeśli tak, wówczas 
uwzględnia się charakter i skutek tych 
wymogów, ich ewentualną spójność z 
wymogami określonymi w niniejszym 
artykule oraz wpływ różnych progów 
aktywów w odnośnych jurysdykcjach;

c) wpływ wymogów dotyczących 
strukturalnego podziału w innych 
jurysdykcjach.

Or. en

Poprawka 161
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. W drodze odstępstwa od ust. 1 
grupy działające za pośrednictwem więcej 
niż jednej instytucji w Unii, których 
łączna wartość aktywów przekracza 30 
mld EUR w dniu [date of entry into force 
of this Directive], ustanawiają jedną 
unijną pośrednią jednostkę dominującą 
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lub, w przypadku określonym w ust. 1a, 
dwie unijne pośrednie jednostki 
dominujące do dnia [date of application 
of Directive + three years].

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę potencjalną restrukturyzację struktur prawnych oraz czas niezbędny do 
uzyskania zatwierdzeń od organów nadzoru, poprawka ta przewiduje, że grupy działające za 
pośrednictwem więcej niż jednej instytucji w Unii oraz posiadające łączną wartość aktywów 
powyżej 30 mld EUR będą dysponowały dostatecznie długim okresem przejściowym, 
umożliwiającym ustanowienie jednej lub dwóch pośrednich unijnych jednostek dominujących.

Poprawka 162
Brian Hayes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. W przypadku gdy niniejszy artykuł 
zezwala na posiadanie dwóch pośrednich 
jednostek dominujących, jednostki te 
traktuje się wspólnie jako grupę 
podlegającą nadzorowi 
skonsolidowanemu zgodnie z rozdziałem 3 
tytułu VII niniejszej dyrektywy i zgodnie z 
tymi przepisami wyznacza się organ 
sprawujący nadzór skonsolidowany.

Or. en

Poprawka 163
Brian Hayes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. W przypadku gdy niniejszy artykuł 
zezwala na istnienie dwóch pośrednich 
jednostek dominujących, uznaje się je za 
grupę do celów dyrektywy 2014/59/UE, 
wyznacza się organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy zgodnie z przepisami wspomnianej 
dyrektywy oraz organ ten dysponuje 
wszelkimi uprawnieniami i 
upoważnieniami w odniesieniu do 
pośrednich jednostek dominujących, 
jakimi dysponowałby, gdyby jednostki te 
tworzyły grupę z unijną jednostką 
dominującą.

Or. en

Poprawka 164
Brian Hayes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 21 b – ustęp 6 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6d. W drodze odstępstwa od ust. 1 
grupy działające za pośrednictwem więcej 
niż jednej instytucji w Unii, których 
łączna wartość aktywów przekracza 30 
mld EUR w dniu [date of entry into force 
of this directive], ustanawiają jedną 
unijną pośrednią jednostkę dominującą 
lub, w przypadku określonym w ust. 7, 
dwie unijne pośrednie jednostki 
dominujące do dnia [date of application 
of Directive + four years].”.

Or. en
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Poprawka 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 56 – litery f a i f b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) w art. 56 dodaje się lit. fa) i fb) w 
brzmieniu:

„fa) właściwe organy, o których mowa 
w art. 48 zmienionej dyrektywy (UE) 
2015/849 Parlamentu Europejskiego i 
Rady;

fb) właściwe władze lub organy 
odpowiedzialne za stosowanie przepisów 
dotyczących strukturalnego podziału w 
ramach grupy bankowej. ”

Or. en

Poprawka 166
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 56 – litery f a i f b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) w art. 56 dodaje się lit. fa) i fb) w 
brzmieniu:

„fa) właściwe organy, o których mowa 
w art. 48 dyrektywy (UE) 2015/849 
Parlamentu Europejskiego i Rady1a;

fb) właściwe władze lub organy 
odpowiedzialne za stosowanie przepisów 
dotyczących strukturalnego podziału w 
ramach grupy bankowej.”

__________________

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
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i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 
2015 r. w sprawie zapobiegania 
wykorzystywaniu systemu finansowego do 
prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
648/2012 i uchylająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 
2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 
73).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami EBC poprawka ta powinna umożliwić współpracę i wymianę 
informacji, zgodnie z art. 56 dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, z organami ds. 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z właściwymi organami 
lub władzami odpowiedzialnymi za stosowanie przepisów dotyczących strukturalnego 
podziału w ramach grupy bankowej.

Poprawka 167
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 56 – litery f a i f b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) w art. 56 dodaje się lit. fa) i fb) w 
brzmieniu:

„fa) właściwe organy, o których mowa 
w art. 48 dyrektywy (UE) 2015/849 
Parlamentu Europejskiego i Rady;

fb) właściwe władze lub organy, które 
są odpowiedzialne za stosowanie 
przepisów dotyczących strukturalnego 
podziału w ramach grupy bankowej.”

Or. en
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Uzasadnienie

Nowe punkty powinny umożliwić współpracę i wymianę informacji z organami ds. 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz z organami 
odpowiedzialnymi za stosowanie przepisów dotyczących strukturalnego podziału w ramach 
grupy bankowej.

Poprawka 168
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 b (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11b) na końcu art. 63 dodaje się akapit 
w brzmieniu:

„Państwa członkowskie stanowią, że 
właściwe organy mogą co najmniej 
wymagać zastąpienia osoby, o której 
mowa w akapicie pierwszym, w przypadku 
gdy osoba ta narusza swoje obowiązki, o 
których mowa w akapicie pierwszym.”

Or. en

Uzasadnienie

(Zob. opinię EBC (COD/2017/46)). Celem poprawki jest zezwolenie właściwym organom na 
żądanie zastąpienia audytora instytucji kredytowej, w przypadku gdy narusza on swoje 
obowiązki, o których mowa w ust. 1.

Poprawka 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 b (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera p a (nowa) do litera p d (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11b) w art. 67 dodaje się lit. pa), pb), pc) 
i pd) w brzmieniu: 

pa) instytucja nie spełnia wymogów w 
zakresie funduszy własnych określonych 
w art. 92 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013; 

pb) instytucja lub osoba fizyczna nie 
wywiązuje się z obowiązku wynikającego z 
zarządzenia lub decyzji wydanych przez 
właściwy organ; 

pc) instytucja prowadzi działalność bez 
uprzedniego zezwolenia właściwego 
organu, w przypadku gdy przepisy 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 lub 
przepisy krajowe transponujące niniejszą 
dyrektywę nakładają na instytucję wymóg 
wcześniejszego uzyskania takiego 
zezwolenia lub gdy uzyskane zezwolenie 
zostało wydane na podstawie 
nieprawdziwego oświadczenia własnego 
lub nie spełnia warunków, na których 
podstawie zostało wydane; 

pd) instytucja nie przekazuje 
informacji w całości lub w terminie lub 
przekazuje je w sposób nieprawidłowy, w 
przypadku gdy jest ona zobowiązana do 
przekazania odnośnych informacji 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
575/2013 lub z przepisami krajowymi 
transponującymi niniejszą dyrektywę. 

Or. en

Poprawka 170
Thierry Cornillet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 74
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Tekst obowiązujący Poprawka

11a) skreśla się art. 74

„Artykuł 74

Zarządzanie wewnętrzne oraz plany 
naprawcze i plany uporządkowanej 
likwidacji

1. Instytucje posiadają solidne zasady 
zarządzania obejmujące jasną strukturę 
organizacyjną z dobrze określonymi, 
przejrzystymi i spójnymi zakresami 
odpowiedzialności, skuteczne procedury 
służące identyfikacji ryzyka, na które 
instytucje są lub mogą być narażone, 
zarządzaniu tym ryzykiem, jego 
monitorowaniu i raportowaniu oraz 
odpowiednie mechanizmy kontroli 
wewnętrznej obejmujące należyte 
procedury administracyjne i księgowe 
oraz politykę wynagrodzeń i praktyki w 
tym względzie, które są zgodne z zasadami 
należytego i skutecznego zarządzaniem 
ryzykiem i sprzyjają takiemu zarządzaniu 
ryzykiem.

2. Zasady, procedury i mechanizmy, o 
których mowa w ust. 1, muszą być 
kompleksowe i proporcjonalne w 
stosunku do charakteru, skali i złożoności 
rodzajów ryzyka nieodłącznie związanych 
z danym modelem biznesowym oraz 
działalnością danej instytucji. Uwzględnia 
się kryteria techniczne ustanowione w art. 
76–95.

3. EUNB wydaje wytyczne co do zasad, 
procedur i mechanizmów, o których mowa 
w ust. 1, zgodnie z ust. 2.”

Or. en

Uzasadnienie

Słabe ustalenia w zakresie ładu korporacyjnego są jednych z powodów uzasadniających 
słabość części europejskiego sektora bankowego. Wytyczne są niewystarczające. Oprócz 
uwzględnienia proporcjonalności należy też zawrzeć w rozporządzeniu UE szereg 
podstawowych zasad. Cele art. 74 dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD) 
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należy przenieść do rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR). Dobre 
praktyki określone w ramach krajowych i stosowane przez niektóre krajowe sektory 
bankowego mogłyby poprawić funkcjonowanie całego sektora bankowego Unii, tym samym 
wzmacniając stabilność całej Unii.

Poprawka 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 74

Tekst obowiązujący Poprawka

11a) w art. 74 wprowadza się 
następujące zmiany:

1. Instytucje posiadają solidne zasady 
zarządzania obejmujące jasną strukturę 
organizacyjną z dobrze określonymi, 
przejrzystymi i spójnymi zakresami 
odpowiedzialności, skuteczne procedury 
służące identyfikacji ryzyka, na które 
instytucje są lub mogą być narażone, 
zarządzaniu tym ryzykiem, jego 
monitorowaniu i raportowaniu oraz 
odpowiednie mechanizmy kontroli 
wewnętrznej obejmujące należyte 
procedury administracyjne i księgowe oraz 
politykę wynagrodzeń i praktyki w tym 
względzie, które są zgodne z zasadami 
należytego i skutecznego zarządzaniem 
ryzykiem i sprzyjają takiemu zarządzaniu 
ryzykiem.

„1. Instytucje posiadają solidne zasady 
zarządzania obejmujące jasną strukturę 
organizacyjną z dobrze określonymi, 
przejrzystymi i spójnymi zakresami 
odpowiedzialności, skuteczne procedury 
służące identyfikacji ryzyka, na które 
instytucje są lub mogą być narażone, 
zarządzaniu tym ryzykiem, jego 
monitorowaniu i raportowaniu oraz 
odpowiednie mechanizmy kontroli 
wewnętrznej obejmujące należyte 
procedury administracyjne i księgowe oraz 
politykę wynagrodzeń i praktyki w tym 
względzie, które są zgodne z zasadami 
należytego i skutecznego zarządzaniem 
ryzykiem i sprzyjają takiemu zarządzaniu 
ryzykiem. Przedmiotowe polityki i 
praktyki w zakresie wynagrodzeń są 
neutralne pod względem płci.

2. Zasady, procedury i mechanizmy, o 
których mowa w ust. 1, muszą być 
kompleksowe i proporcjonalne w stosunku 
do charakteru, skali i złożoności rodzajów 
ryzyka nieodłącznie związanych z danym 
modelem biznesowym oraz działalnością 
danej instytucji. Uwzględnia się kryteria 
techniczne ustanowione w art. 76–95.

2. Zasady, procedury i mechanizmy, o 
których mowa w ust. 1, muszą być 
kompleksowe i proporcjonalne w stosunku 
do charakteru, skali i złożoności rodzajów 
ryzyka nieodłącznie związanych z danym 
modelem biznesowym oraz działalnością 
danej instytucji. Uwzględnia się kryteria 
techniczne ustanowione w art. 76–95.
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3. EUNB wydaje wytyczne co do 
zasad, procedur i mechanizmów, o których 
mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 2.

3. EUNB wydaje wytyczne co do 
zasad, procedur i mechanizmów, o których 
mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 2. Rok po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy EUNB 
wyda wytyczne dotyczące polityki 
wynagrodzeń neutralnej pod względem 
płci dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych. Dwa lata po 
opublikowaniu tych wytycznych oraz na 
podstawie informacji zebranych przez 
właściwe organy krajowe EUNB sporządzi 
projekt sprawozdania na temat stosowania 
polityki wynagrodzeń neutralnej pod 
względem płci przez instytucje kredytowe i 
firmy inwestycyjne.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Poprawka 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy gromadzą 
informacje ujawnione zgodnie z kryteriami 
ujawniania informacji ustanowionymi w 
art. 450 ust. 1 lit. g), h), i) oraz k) 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i 
wykorzystują te informacje w celu 
przeprowadzenia analiz porównawczych 
tendencji i praktyk w dziedzinie 
wynagrodzeń. Właściwe organy przekazuję 
te informacje EUNB.

1. Właściwe organy gromadzą 
informacje ujawnione zgodnie z kryteriami 
ujawniania informacji ustanowionymi w 
art. 450 ust. 1 lit. g), h), i) oraz k) 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i
informacje udzielone przez instytucje 
kredytowe i firmy inwestycyjne na temat 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz wykorzystują te informacje w 
celu przeprowadzenia analiz 
porównawczych tendencji i praktyk w 
dziedzinie wynagrodzeń. Właściwe organy 
przekazuję te informacje EUNB.
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Or. en

Poprawka 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

12a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Właściwe organy gromadzą
informacje na temat liczby osób fizycznych 
przypadających na instytucję, których 
wynagrodzenie wynosi co najmniej 
1 milion EUR w danym roku 
obrachunkowym, w tym informacje 
dotyczące ich zakresu obowiązków, 
obszaru działalności oraz głównych 
składników wynagrodzenia, premii, 
nagrody długookresowej i składek 
emerytalnych. Informacje te przekazuje się
EUNB, który publikuje je w formacie 
zbiorczym dla państw członkowskich 
pochodzenia we wspólnym formacie 
sprawozdawczym. EUNB może 
opracować wytyczne ułatwiające
wdrożenie niniejszego ustępu i 
zapewnienie spójności gromadzonych 
informacji.

3. Instytucje przekazują właściwym 
organom informacje na temat liczby osób 
fizycznych przypadających na instytucję, 
których wynagrodzenie wynosi co 
najmniej 1 milion EUR w danym roku 
obrachunkowym, w tym informacje 
dotyczące ich zakresu obowiązków, 
obszaru działalności oraz głównych 
składników wynagrodzenia, premii, 
nagrody długookresowej i składek 
emerytalnych. Właściwe organy 
przekazują te informacje EUNB, który 
publikuje je na zasadzie zbiorczej dla 
państw członkowskich pochodzenia we 
wspólnym formacie sprawozdawczym.

Or. en

Poprawka 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 b (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 75 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) dodaje się następujący ust. 3a:

EUNB opracowuje projekty 
wykonawczych standardów technicznych 
w celu określenia jednolitych formatów, 
częstotliwości i terminów przedstawiania 
sprawozdań, definicji i rozwiązań 
informatycznych, które mają być 
stosowane w Unii do przekazywania 
informacji, o których mowa w ust. 3.

Or. en

Poprawka 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 c (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 76 – ustęp 3 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) na końcu art. 76 dodaje się akapit 
w brzmieniu:

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do 
małych i niezłożonych instytucji 
zdefiniowanych w art. 430a 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Poprawka 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 c (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 78 – ustęp 4
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Tekst obowiązujący Poprawka

13a) art. 78 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W przypadku gdy między danymi 
instytucjami a większością ich 
odpowiedników istnieje znacząca 
rozbieżność lub gdy metody wykazują 
niewiele cech wspólnych, co prowadzi do 
znacznej rozbieżności wyników, właściwe 
organy badają przyczyny takiej sytuacji, a 
jeśli można jednoznacznie stwierdzić, że 
metoda stosowana przez instytucję 
prowadzi do niedoszacowania wymogów 
w zakresie funduszy własnych, które nie 
wynika z różnic w ryzykach bazowych 
ekspozycji lub pozycji, podejmuje 
działania naprawcze.

„4. W przypadku gdy między danymi 
instytucjami a większością ich 
odpowiedników istnieje znacząca 
rozbieżność lub gdy metody wykazują 
niewiele cech wspólnych, co prowadzi do 
znacznej rozbieżności wyników, właściwe 
organy badają przyczyny takiej sytuacji, a 
jeśli można jednoznacznie stwierdzić, że 
metoda stosowana przez instytucję 
prowadzi do niedoszacowania wymogów 
w zakresie funduszy własnych, które nie 
wynika z różnic w ryzykach bazowych 
ekspozycji lub pozycji, podejmuje 
działania naprawcze.

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
właściwe organy posiadały uprawnienia 
niezbędne do podjęcia co najmniej 
następujących działań naprawczych:

- wymaganie od instytucji 
stosowania dodatkowych mnożników w 
odniesieniu do wymogów kapitałowych 
określonych na podstawie metod 
wewnętrznych;

- wymaganie od instytucji 
stosowania odpowiedniej metody 
standardowej lub innego modelu 
przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 
575/2013 do obliczania kwot ekspozycji 
ważonych ryzykiem lub wymogów w 
zakresie funduszy własnych z wyjątkiem 
ryzyka operacyjnego;

- wymaganie od instytucji 
stosowania dolnego progu w odniesieniu 
do wymogów kapitałowych określonych 
na podstawie metody wewnętrznej, 
wyrażonego jako odsetek odpowiedniej 
metody standardowej lub innego modelu 
przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 
575/2013 do obliczania kwot ekspozycji 
ważonych ryzykiem lub wymogów w 
zakresie funduszy własnych z wyjątkiem 
ryzyka operacyjnego;
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- wprowadzenie moratorium na 
zatwierdzenie poprawek metod 
wewnętrznych, jeśli skutkują one znacznie 
niższymi wagami ryzyka;

- wymaganie od instytucji 
ujawnienia różnic pomiędzy obliczeniami 
przeprowadzonymi na podstawie 
odpowiedniej metody standardowej i 
metod wewnętrznych;

EUNB wydaje wytyczne zgodnie z art. 16 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, aby 
zapewnić spójne podejmowanie działań 
naprawczych, o których mowa w 
niniejszym ustępie, przez właściwe organy.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Poprawka 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje wdrożyły wewnętrzne systemy 
lub stosowały standardową metodykę na 
potrzeby identyfikacji i oceny ryzyk z 
tytułu potencjalnych zmian stóp 
procentowych, które wpływają zarówno na 
wartość ekonomiczną kapitału własnego, 
jak i na wynik odsetkowy netto z 
działalności w ramach portfela 
niehandlowego instytucji, a także na 
potrzeby zarządzania takimi ryzykami i ich 
ograniczania.

1. Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje wdrożyły wewnętrzne systemy 
lub stosowały standardową metodykę na 
potrzeby identyfikacji i oceny ryzyk z 
tytułu potencjalnych zmian stóp 
procentowych, które wpływają zarówno na 
wartość ekonomiczną kapitału własnego, 
jak i na wynik odsetkowy netto z 
działalności w ramach portfela 
niehandlowego instytucji, a także na 
potrzeby zarządzania takimi ryzykami i ich 
ograniczania. W drodze odstępstwa na 
małe i niezłożone instytucje zdefiniowane 
w art. 430a rozporządzenia (UE) nr 
575/2013 nakłada się wymóg stosowania 
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standardowej metodyki tylko wtedy, gdy 
właściwy organ stwierdzi, że systemy 
wewnętrzne są niewystarczające.

Or. en

Poprawka 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje wdrożyły systemy na potrzeby 
oceny i monitorowania ryzyk z tytułu 
potencjalnych zmian spreadów 
kredytowych, które wpływają zarówno na 
wartość ekonomiczną kapitału własnego, 
jak i na wynik odsetkowy netto z 
działalności w ramach portfela 
niehandlowego instytucji.

2. Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje wdrożyły systemy na potrzeby 
oceny i monitorowania ryzyk z tytułu 
potencjalnych zmian spreadów 
kredytowych, których nie wyjaśnia ryzyko 
stopy procentowej lub spodziewane ryzyko 
niespodziewanego niewykonania 
zobowiązania kredytowego, wynikające z 
działalności w ramach portfela 
niehandlowego instytucji, których aktywa 
stanowią ich wartości rynkowe (wycena 
według cen notowanych na aktywnych 
rynkach).

Or. en

Uzasadnienie

Normy Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego przewidują oddzielenie CSRBB od 
IRRBB i kwalifikują je jako „powiązane ryzyko, które należy monitorować i oceniać”. Celem 
poprawki jest dostosowanie definicji ryzyka spreadu kredytowego istniejącego w portfelu 
bankowym (CSRBB) do wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego.

Poprawka 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
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Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy mogą nałożyć na
instytucje wymóg stosowania standardowej 
metodyki, o której mowa w ust. 1, w 
przypadku gdy wewnętrzne systemy 
wdrożone przez instytucje na potrzeby 
oceny ryzyk, o których mowa w ust. 1, są 
niezadowalające.

3. W poszczególnych przypadkach
właściwe organy mogą nałożyć na
instytucję wymóg stosowania standardowej 
metodyki, o której mowa w ust. 1, w 
przypadku gdy wewnętrzne systemy 
wdrożone przez daną instytucję na 
potrzeby oceny ryzyk, o których mowa w 
ust. 1, są niezadowalające.

Właściwe organy należycie uzasadniają 
każdej instytucji na piśmie decyzję o 
nałożeniu wymogu stosowania 
standardowej metody.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami pakietu Bazylea właściwe organy powinny nakładać wymóg 
stosowania standardowej metody w zależności od sytuacji, po przeprowadzeniu niezależnego 
przeglądu systemu zarządzania i modeli stosowanych przez daną instytucję. Ponieważ jest to 
daleko idąca decyzja, ważne jest, aby organy nadzoru należycie uzasadniły na piśmie każdej 
instytucji możliwą decyzję o nałożeniu wymogu stosowania standardowej metody, a w 
szczególności, aby wyraźnie poinformowały o niedociągnięciach wewnętrznego modelu 
banku, wykorzystywanego do pomiaru IRRBB.

Poprawka 180
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy mogą nałożyć na
instytucje wymóg stosowania standardowej 
metodyki, o której mowa w ust. 1, w 
przypadku gdy wewnętrzne systemy 
wdrożone przez instytucje na potrzeby 
oceny ryzyk, o których mowa w ust. 1, są 

3. Na podstawie indywidualnej 
analizy modeli i ram zarządzania 
instytucji właściwe organy mogą nałożyć 
na nią wymóg stosowania standardowej 
metodyki, o której mowa w ust. 1, w 
przypadku gdy wewnętrzne systemy 
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niezadowalające. wdrożone przez daną instytucję na 
potrzeby oceny ryzyk, o których mowa w 
ust. 1, są niezadowalające. Właściwe 
organy uzasadniają swoje decyzje o 
nałożeniu wymogu stosowania 
standardowej metodyki.

Or. en

Poprawka 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy mogą nałożyć na 
instytucje wymóg stosowania standardowej 
metodyki, o której mowa w ust. 1, w 
przypadku gdy wewnętrzne systemy
wdrożone przez instytucje na potrzeby 
oceny ryzyk, o których mowa w ust. 1, są
niezadowalające.

3. Właściwe organy mogą nałożyć na 
instytucje wymóg stosowania standardowej 
metodyki, o której mowa w ust. 1, jako 
rozwiązanie awaryjne, w przypadku gdy 
wewnętrzne modele wdrożone przez 
instytucje na potrzeby oceny ryzyk, o 
których mowa w ust. 1, są wadliwe, co 
zostało stwierdzone na podstawie 
indywidualnej oceny modeli pomiaru 
wykorzystywanych przez instytucje.

Or. en

Uzasadnienie

Normy Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS) dotyczące IRRBB przewidują 
możliwość stosowania standardowego modelu w przypadku „wadliwych” wewnętrznych 
modeli pomiaru. Termin „niezadowalające” sugeruje znacznie szersze stosowanie. Tak samo 
w standardowych ramach BCBS określony jest model i ramy te nie odnoszą się do całego 
„systemu”, w związku z czym uważamy, że termin „model” jest właściwszy.

Poprawka 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych służących 
określeniu, do celów niniejszego artykułu, 
szczegółów standardowej metodyki, którą 
instytucje mogą stosować na potrzeby
oceny ryzyk, o których mowa w ust. 1.

EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych służących 
określeniu, do celów niniejszego artykułu, 
szczegółów standardowej metodyki, którą 
instytucje mogą stosować na potrzeby 
oceny ryzyk, o których mowa w ust. 1, w 
tym zachowawczo skalibrowanej, 
alternatywnej, uproszczonej metodyki dla 
małych i niezłożonych instytucji 
zdefiniowanych w art. 430a 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Or. en

Poprawka 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych służących 
określeniu, do celów niniejszego artykułu,
szczegółów standardowej metodyki, którą 
instytucje mogą stosować na potrzeby 
oceny ryzyk, o których mowa w ust. 1.

EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych służących 
określeniu, do celów niniejszego artykułu,
zasad dotyczących odpowiednio 
dostosowanej, prostej, standardowej 
metodyki, którą instytucje mogą stosować 
na potrzeby oceny ryzyk, o których mowa 
w ust. 1, lub do której stosowania mogą 
być zobowiązane zgodnie z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena w ramach filaru 2 powinna pozostać procesem idiosynkratycznym. Nie powinno się 
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formułować standardów technicznych, które określają sposób pomiaru ryzyk w ramach filaru 
2.

Poprawka 184
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się art. 84a w brzmieniu:

„Artykuł 84a

Ryzyka związane ze środowiskiem 
naturalnym

EUNB bada wprowadzenie ryzyk 
związanych ze środowiskiem naturalnym 
jako nowej kategorii ryzyka w celu oceny, 
między innymi, możliwych istotnych 
źródeł i wpływu ryzyk związanych ze 
środowiskiem naturalnym na instytucje, z 
uwzględnieniem spoczywającego na 
instytucjach obowiązku składania 
sprawozdań w sprawie zrównoważonego 
rozwoju. Do [date of entry into force + 1 
year] EUNB przedstawia Komisji 
sprawozdanie na temat swoich ustaleń.

Na podstawie tego sprawozdania Komisja, 
w stosownych przypadkach, przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek ustawodawczy.”

Or. en

Uzasadnienie

W świetle zmiany klimatu i transformacji sektora energetycznego EUNB powinien być 
upoważniony do przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania na 
temat wprowadzenia ryzyk związanych ze środowiskiem naturalnym jako nowej kategorii 
ryzyka w celu oceny, między innymi, możliwych istotnych źródeł i wpływu ryzyk związanych ze 
środowiskiem naturalnym na instytucje, z uwzględnieniem spoczywającego na instytucjach 
obowiązku składania sprawozdań w sprawie zrównoważonego rozwoju.
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Poprawka 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dodaje się art. 84a w brzmieniu:

„Artykuł 84a 

Ryzyka związane z klimatem

1. Właściwe organy zapewniają 
wdrożenie polityk i procedur dotyczących 
identyfikacji i pomiaru wszystkich 
istotnych źródeł i wpływu ryzyk 
związanych z klimatem oraz zarządzania 
nimi.

2. Do celów ust. 1 instytucja powinna 
określić, co następuje:

a) ryzyka, na jakie instytucja jest 
narażona w perspektywie krótko-, średnio-
i długoterminowej;

b) opis istotnych koncentracji 
ekspozycji na ryzyko kredytowe wobec 
aktywów powiązanych z węglem (carbon-
related assets), jeśli mają one charakter 
materialny. Powinno to obejmować 
ukierunkowaną na przyszłość analizę 
scenariusza klimatycznego, która pozwoli 
ocenić sposób dostosowania portfela do 
określonego w ramach porozumienia 
paryskiego celu polegającego na 
zmniejszeniu globalnego ocieplenia 
znacznie poniżej 2°C, zgodnie z 
rekomendacją TCFD;

c) opis wpływu ryzyk związanych z 
klimatem na działalność, strategię i 
planowanie finansowe instytucji, jeśli 
mają one materialny, finansowy 
charakter;

d) opis procesów, które instytucja 
wykorzystuje do identyfikacji i oceny ryzyk 
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związanych z klimatem oraz zarządzania 
nimi;

e) parametry i wskaźniki, których 
instytucja użyła do oceny wpływu krótko-, 
średnio- i długoterminowych ryzyk 
związanych z klimatem na udzielanie 
kredytów i pośrednią działalność 
finansową, jeśli mają one charakter 
materialny.

3. EUNB wydaje wytyczne w celu 
określenia:

a) koncepcji krótko-, średnio- i 
długoterminowego horyzontu czasowego;

b) koncepcji konkretnych problemów 
związanych z klimatem, które mogą 
wystąpić w perspektywie krótko-, średnio-
i długoterminowej i które mogą mieć 
materialny, finansowy wpływ na 
instytucję;

c) koncepcji ryzyk fizycznych i ryzyk 
związanych z transformacją;

d) koncepcji procesów, które 
umożliwiają stwierdzenie, które ryzyka 
mogą mieć materialny, finansowy wpływ 
na instytucję;

e) koncepcji zielonej ekspozycji
opartej na metodyce obliczania śladu 
węglowego zdefiniowanej przez Komisję 
na podstawie (nowego) art. 501da 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

f) koncepcji brązowej ekspozycji 
opartej na metodyce obliczania śladu 
węglowego zdefiniowanej przez Komisję 
na podstawie (nowego) art. 501db 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

g) koncepcji ukierunkowanej na 
przyszłość analizy scenariusza 
klimatycznego na poziomie portfela.

EUNB wydaje te wytyczne do ... [two years 
after the entry into force of this Directive].

4. EUNB powinien przeprowadzić 
ukierunkowaną na przyszłość analizę 
scenariusza klimatycznego w odniesieniu 
do portfeli podmiotów objętych regulacją, 
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aby ocenić ryzyka związane z klimatem 
oraz dostosowanie portfeli kredytowych do 
kwestii klimatycznych na poziomie rynku 
UE. EUNB powinien współpracować z 
innymi europejskimi organami nadzoru i 
Komisją w celu harmonizacji takiej 
analizy scenariusza klimatycznego.”

Or. en

Uzasadnienie

W związku ze zmianą klimatu i wymaganiami wynikającymi z transformacji sektora 
energetycznego instytucje powinny włączyć do swoich systemów zarządzania ryzykiem 
również ryzyka związane z klimatem.

Poprawka 186
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) dodaje się art. 84a w brzmieniu:

„Artykuł 84a

Ryzyka środowiskowe

1. Właściwe organy zapewniają 
wdrożenie polityk i procedur dotyczących 
identyfikacji i pomiaru wszystkich 
istotnych źródeł i wpływu ryzyk 
środowiskowych oraz zarządzania nimi.

2. Do celów ust. 1 instytucja powinna 
określić, co następuje:

a) ryzyka, na jakie instytucja jest 
narażona w perspektywie krótko-, średnio-
i długoterminowej;

b) opis istotnych koncentracji 
ekspozycji na ryzyko kredytowe wobec 
aktywów powiązanych z węglem (carbon-
related assets), jeśli mają one charakter 
materialny. Powinno to obejmować 
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ukierunkowaną na przyszłość analizę 
scenariusza klimatycznego, która pozwoli 
ocenić sposób dostosowania portfela do 
określonego w ramach porozumienia 
paryskiego celu polegającego na 
zmniejszeniu globalnego ocieplenia 
znacznie poniżej 2°C, zgodnie z 
rekomendacją grupy zadaniowej ds. 
ujawniania informacji finansowych 
związanych z klimatem Rady Stabilności 
Finansowej;

c) opis wpływu ryzyk środowiskowych 
na działalność, strategię i planowanie 
finansowe instytucji, jeśli mają one 
materialny, finansowy charakter;

d) opis procesów, które instytucja 
wykorzystuje do identyfikacji i oceny ryzyk 
środowiskowych oraz zarządzania nimi;

e) parametry i wskaźniki, których 
instytucja użyła do oceny wpływu krótko-, 
średnio- i długoterminowych ryzyk 
środowiskowych na udzielanie kredytów i 
pośrednią działalność finansową, jeśli 
mają one charakter materialny.

3. EUNB wydaje wytyczne w celu 
określenia:

a) koncepcji krótko-, średnio- i 
długoterminowego horyzontu czasowego;

b) koncepcji konkretnych problemów 
środowiskowych, które mogą wystąpić w 
perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej i które mogą mieć 
materialny, finansowy wpływ na 
instytucję;

c) koncepcji ryzyk fizycznych i ryzyk 
związanych z transformacją;

d) koncepcji procesów, które 
umożliwiają stwierdzenie, które ryzyka 
mogą mieć materialny, finansowy wpływ 
na instytucję;

e) koncepcji aktywów powiązanych z 
węglem (carbon-related assets);

f) koncepcji ukierunkowanej na 
przyszłość analizy scenariusza 
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klimatycznego na poziomie portfela.

EUNB publikuje te wytyczne do [two 
years after the entry into force of this 
Directive].

4. EUNB powinien przeprowadzić 
ukierunkowaną na przyszłość analizę 
scenariusza klimatycznego w odniesieniu 
do portfeli podmiotów objętych regulacją, 
aby ocenić ryzyka związane ze 
środowiskiem naturalnym oraz 
dostosowanie portfeli kredytowych do 
kwestii klimatycznych na poziomie rynku 
UE. EUNB powinien współpracować z 
innymi europejskimi organami nadzoru i 
Komisją w celu harmonizacji takiej 
analizy scenariusza klimatycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Dalsze dostosowanie nowego art. 84a do rekomendacji grupy zadaniowej ds. ujawniania 
informacji finansowych związanych z klimatem Rady Stabilności Finansowej.

Poprawka 187
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 84 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) dodaje się art. 84a w brzmieniu:

„Artykuł 84a

Istotne ryzyka związane z ochroną 
środowiska, polityką społeczną i ładem 
korporacyjnym

1. Właściwe organy zapewniają 
wdrożenie polityk i procedur dotyczących 
identyfikacji i pomiaru wszystkich 
istotnych źródeł i wpływu istotnych ryzyk 
związanych z ochroną środowiska, 
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polityką społeczną i ładem korporacyjnym 
oraz zarządzania nimi.

2. Do celów ust. 1 instytucja powinna 
określić, co następuje:

a) ryzyka, na jakie instytucja jest 
narażona w perspektywie krótko-, średnio-
i długoterminowej;

b) opis istotnych koncentracji 
ekspozycji na ryzyko kredytowe wobec 
aktywów powiązanych z węglem (carbon-
related assets), jeśli mają one charakter 
materialny;

c) opis wpływu istotnych ryzyk 
związanych z ochroną środowiska, 
polityką społeczną i ładem korporacyjnym 
na działalność, strategię i planowanie 
finansowe instytucji, jeśli mają one 
materialny, finansowy charakter;

d) opis procesów, które instytucja 
wykorzystuje do identyfikacji i oceny 
istotnych ryzyk związanych z ochroną 
środowiska, polityką społeczną i ładem 
korporacyjnym oraz zarządzania nimi;

e) parametry, których instytucja 
użyła do oceny wpływu krótko-, średnio- i 
długoterminowych istotnych ryzyk 
związanych z ochroną środowiska, 
polityką społeczną i ładem korporacyjnym 
na udzielanie kredytów i pośrednią 
działalność finansową, jeśli mają one 
charakter materialny.

3. EUNB wydaje wytyczne w celu 
określenia:

a) koncepcji krótko-, średnio- i 
długoterminowego horyzontu czasowego; 

b) koncepcji konkretnych, istotnych 
problemów związanych z ochroną 
środowiska, polityką społeczną i ładem 
korporacyjnym, które mogą wystąpić w 
perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej i które mogą mieć 
materialny, finansowy wpływ na 
instytucję; 

c) koncepcji ryzyk fizycznych i ryzyk 
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związanych z transformacją;

d) koncepcji procesów, które 
umożliwiają stwierdzenie, które ryzyka 
mogą mieć materialny, finansowy wpływ 
na instytucję;

e) koncepcji aktywów powiązanych z 
węglem (carbon-related assets) zgodnie z 
unijną brązową taksonomią przyjętą w 
ramach tego samego procesu co unijna 
zielona taksonomia.

EUNB wydaje te wytyczne do ... [two years 
after the entry into force of this Directive].

4. Aby ocenić ryzyka banków 
związane z klimatem, EUNB powinien 
przeprowadzić pilotażową, 
ukierunkowaną na przyszłość analizę 
scenariusza klimatycznego w odniesieniu 
do ich portfeli, we współpracy z 
odpowiednimi europejskimi i krajowymi 
organami nadzoru.”

Or. en

Uzasadnienie

W związku ze zmianą klimatu i wymaganiami wynikającymi z transformacji sektora 
energetycznego instytucje powinny włączyć do swoich systemów zarządzania ryzykiem 
również ryzyka związane z klimatem. Oprócz kwestii klimatycznych EUNB powinien także 
ocenić szersze aspekty związane z równoważonym rozwojem.

Poprawka 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy zapewniają 
wdrożenie przez instytucje polityk i 
procedur służących do oceny ekspozycji na 
ryzyko operacyjne, w tym ryzyko modelu i 
ryzyka wynikające z outsourcingu, oraz do 

1. Właściwe organy zapewniają 
wdrożenie przez instytucje polityk i 
procedur służących do oceny ekspozycji na 
ryzyko operacyjne, w tym ryzyko modelu, 
ryzyko prowadzenia działalności zgodnie z 
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zarządzania taką ekspozycją, jak również 
służących do uwzględnienia zdarzeń 
rzadko występujących, lecz mających 
poważne skutki. Instytucje określają, co 
stanowi ryzyko operacyjne do celów 
wspomnianych polityk i procedur.

art. 85A i ryzyka wynikające z 
outsourcingu, oraz do zarządzania taką 
ekspozycją, jak również służących do 
uwzględnienia zdarzeń rzadko 
występujących, lecz mających poważne 
skutki. Instytucje określają, co stanowi 
ryzyko operacyjne do celów 
wspomnianych polityk i procedur.

Or. en

Poprawka 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 85 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) dodaje się art. 85a w brzmieniu:

„Artykuł 85a

Ryzyko prowadzenia działalności

1. Właściwe organy zapewniają, że 
instytucje uznają za ryzyko prowadzenia 
działalności każde ryzyko wynikające ze 
świadczenia usług lub wykonywania 
czynności w sposób, który jest niezgodny z 
wymogami lub standardami 
regulacyjnymi i który naraża instytucje na 
potencjalne grzywny, kary, sankcje lub 
straty („niewłaściwe prowadzenie 
działalności”). Ryzyko prowadzenia 
działalności określa się w odniesieniu do 
każdego niewłaściwego prowadzenia 
działalności w wyniku umyślnego lub 
niedbałego działania lub zaniechania na 
etapie przygotowawczym lub końcowym, 
którego dopuścili się pracownik instytucji 
lub strona trzecia, której zlecono funkcje 
lub czynności operacyjne na zasadzie 
outsourcingu lub która została 
zatwierdzona przez organ zarządzający 
instytucji.
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2. Właściwe organy zapewniają, że 
instytucje wdrożą polityki i procesy 
służące do wykrywania i oceniania swoich 
ekspozycji na ryzyko prowadzenia 
działalności oraz zarządzania nimi. 
Instytucje określają, co stanowi ryzyko 
prowadzenia działalności do celów 
wspomnianych polityk i procesów.

3. Organy wyznaczone na mocy 
prawodawstwa Unii mającego 
zastosowanie do instytucji do 
nadzorowania wymogów i standardów 
regulacyjnych, o których mowa w ust. 1, 
niezwłocznie informują właściwy organ 
odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru 
ostrożnościowego nad daną instytucją o 
każdym dochodzeniu dotyczącym 
potencjalnego niewłaściwego prowadzenia 
działalności przez daną instytucję. 
Informacje te pozostają poufne zgodnie z 
tytułem VII sekcji II niniejszej 
dyrektywy.”

Or. en

Poprawka 190
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 85 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) dodaje się art. 85a w brzmieniu:

„Artykuł 85a

Outsourcing istotnej działalności

1. Instytucje informują właściwe 
organy o outsourcingu istotnej 
działalności z co najmniej 3-miesięcznym 
wyprzedzeniem. Właściwe organy są 
również informowane o znaczących 
zmianach umów i ustaleń dotyczących 
outsourcingu istotnej działalności, na 
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przykład gdy działalność jest zlecana 
podwykonawcy w ramach outsourcingu.

2. Podczas outsourcingu swojej 
działalności instytucje spełniają 
następujące wymagania:

a) rozwiązania w zakresie 
outsourcingu nie mogą prowadzić do 
delegowania obowiązków kadry 
kierowniczej wyższego szczebla;

b) instytucja wykonująca outsourcing 
przyjmuje strategię dotyczącą swojej 
metody outsourcingu, łącznie z planami 
awaryjnymi i strategiami wyjścia.

3. W przypadku gdy rozwiązanie w 
zakresie outsourcingu nie spełnia 
wymogów określonych w ust. 2, właściwy 
organ może zwrócić się do instytucji o 
zmianę lub anulowanie rozwiązania w 
zakresie outsourcingu.”

Or. en

Uzasadnienie

(Zob. opinię EBC (CON 2017/46)). Celem tej poprawki jest harmonizacja procesu 
informowania właściwych organów o outsourcingu istotnej działalności oraz stosowania 
wymogów ostrożnościowych.

Poprawka 191
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 b (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 88 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

14b) na końcu art. 88 dodaje się akapit 
w brzmieniu:

Państwa członkowskie przynajmniej 
zapewniają, by organy zarządzające 
instytucji na bieżąco monitorowały 
kredyty udzielane powiązanym stronom 
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oraz powiadamiały właściwe organy o 
takich kredytach. Właściwe organy 
dysponują uprawnieniami 
umożliwiającymi zakazanie lub 
ograniczenie udzielania takich kredytów, 
jeśli powodują one konflikt interesów.

”

Or. en

Uzasadnienie

(Zob. opinię EBC (CON/2017/46)). Celem tej poprawki jest przyznanie właściwym organom 
uprawnienia do zakazania udzielenia kredytu stronom powiązanym z instytucją kredytową, 
jeśli udzielenie takiego kredytu powoduje konflikt interesów.

Poprawka 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 b (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 88 – ustęp 2 – akapit 5

Tekst obowiązujący Poprawka

14b) art. 88 ust. 2 akapit piąty 
otrzymuje brzmienie:

W przypadku gdy zgodnie z przepisami 
krajowymi organ zarządzający nie posiada 
uprawnień w zakresie procedury doboru i 
wyznaczania jakichkolwiek swoich 
członków, niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania.

W odniesieniu do małych i niezłożonych 
instytucji zdefiniowanych w art. 430a 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz w
przypadku gdy zgodnie z przepisami 
krajowymi organ zarządzający nie posiada 
uprawnień w zakresie procedury doboru i 
wyznaczania jakichkolwiek swoich 
członków, niniejszy ustęp nie ma 
zastosowania.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)
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Poprawka 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 c (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 89

Tekst obowiązujący Poprawka

14c) art. 89 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 89 „Artykuł 89

Sprawozdawczość w odniesieniu do 
poszczególnych państw

Sprawozdawczość w odniesieniu do 
poszczególnych państw

1. Od dnia 1 stycznia 2015 r. państwa 
członkowskie wymagają od wszystkich 
instytucji, aby corocznie ujawniały, 
podając w podziale na państwo 
członkowskie i państwo trzecie, w którym 
mają siedzibę, następujące informacje na 
zasadzie skonsolidowanej na dany rok 
obrachunkowy:

1. Państwa członkowskie wymagają 
od wszystkich instytucji, aby corocznie 
ujawniały na rzecz poszczególnych 
jurysdykcji, podając w podziale na 
państwo członkowskie i państwo trzecie, w 
którym mają jedną lub więcej jednostek, w 
tym jednostek zależnych, oddziałów i 
jakichkolwiek jednostek powiązanych 
skonsolidowanych w sprawozdaniu 
finansowym, następujące informacje na 
zasadzie skonsolidowanej na dany rok 
obrachunkowy:

a) nazwę(-y), charakter działalności i 
lokalizację geograficzną;

a) wykaz nazw jednostek oraz krótki 
opis charakteru prowadzonej działalności, 
a także nazwę kraju, w którym te jednostki 
są zarejestrowane do celów podatkowych;

b) obroty; b) kwotę obrotów netto 
wygenerowanych w danej jurysdykcji, w 
tym oddzielne ujawnienie obrotów 
osiągniętych we współpracy z 
powiązanymi i niepowiązanymi stronami;

c) liczbę pracowników w przeliczeniu
na pełne etaty;

c) liczbę pracowników w przeliczeniu
na pełne etaty;

d) zysk lub stratę przed
opodatkowaniem;

d) kwotę zysków lub strat przed
odliczeniem podatku dochodowego;

e) podatek dochodowy; e) kwotę naliczonego podatku 
dochodowego (w bieżącym roku), która 
jest bieżącym obciążeniem podatkowym 
uwzględnionym w dochodach 
podlegających opodatkowaniu lub w 
stratach w danym roku obrotowym przez 
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jednostki zależne, oddziały, spółki joint 
venture, przedsiębiorstwa i jednostki 
mające siedzibę do celów podatkowych w 
danej jurysdykcji podatkowej;

f) otrzymane dotacje publiczne. f) kwotę zapłaconego podatku 
dochodowego, która jest kwotą podatku 
dochodowego zapłaconą w danym roku 
obrotowym przez jednostki zależne, 
oddziały, spółki joint venture, 
przedsiębiorstwa i jednostki mające 
siedzibę do celów podatkowych w danej 
jurysdykcji podatkowej;

2. Niezależnie od ust. 1 państwa 
członkowskie wymagają od instytucji 
ujawnienia informacji, o których mowa w 
ust. 1 lit. a), b) i c), po raz pierwszy w 
terminie do 1 lipca 2014 r..

g) kapitał zakładowy;

3. Do dnia 1 lipca 2014 r. informacje, 
o których mowa w ust. 1 lit. d), e) i f), są 
przekazywane Komisji w sposób poufny 
przez wszystkie unijne globalne instytucje 
o znaczeniu systemowym, posiadające 
zezwolenie w Unii, określone na szczeblu 
międzynarodowym. Komisja, po 
konsultacji z odpowiednio EUNB, 
EUNUiPPE i EUNGiPW, przeprowadza 
ogólną ocenę dotyczącą potencjalnych 
negatywnych skutków gospodarczych 
publicznego ujawnienia takich informacji, 
w tym skutków dla konkurencyjności, 
inwestycji i dostępności kredytów oraz 
stabilności systemu finansowego. Do dnia 
31 grudnia 2014 r. Komisja przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

h) kwotę zysków zgromadzonych na 
koniec okresu;

W przypadku gdy w sprawozdaniu Komisji 
opisane zostaną znaczne negatywne 
skutki, Komisja rozważy sporządzenie 
odpowiedniego wniosku ustawodawczego 
dotyczącego zmiany obowiązków w 
zakresie ujawniania informacji, 
określonych w ust. 1 oraz może, zgodnie z 
art. 145 lit. h), odroczyć stosowanie tych 
obowiązków. Komisja co roku dokonuje 
przeglądu konieczności przedłużenia tego 
odroczenia.

i) otrzymane dotacje publiczne;

4. Informacje, o których mowa w ust. j) stałe niematerialne i prawne 
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1, podlegają badaniu zgodnie z dyrektywą 
2006/43/WE i są publikowane, w miarę 
możliwości, jako załącznik do rocznych 
sprawozdań finansowych danej instytucji 
lub, w stosownych przypadkach, do jej 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych.

wartości inwestycyjne, zapasy oraz 
rzeczowe aktywa trwałe, a także roczny 
koszt utrzymanych tych rzeczowych 
aktywów trwałych;

5. W zakresie, w jakim przyszłe 
unijne akty ustawodawcze wprowadzą 
obowiązki w zakresie ujawniania 
informacji wykraczające poza obowiązki 
określone w niniejszym artykule, niniejszy 
artykuł przestanie obowiązywać i zostanie 
odpowiednio uchylony.

k) w przypadku gdy jednostki zależne, 
oddziały, spółki joint venture, 
przedsiębiorstwa lub jednostki skorzystały 
w danym okresie z preferencyjnego 
traktowania podatkowego, które 
umożliwia lub zezwala na płatność 
podatku według niższej stawki niż stawka 
ogólnie stosowana do zysków osiągniętych 
w danej jurysdykcji, wymagane jest 
przedstawienie opisu zastosowanej ulgi 
podatkowej.

2. Do celów ust. 1 lit. e) bieżące 
obciążenia podatkowe odnoszą się 
wyłącznie do działalności jednostki w 
bieżącym roku obrotowym i obejmują 
tylko te sumy, których okres 
wymagalności prawdopodobnie przypada 
w ciągu dwunastu miesięcy po 
zakończeniu danego okresu, a także 
wykluczają wszystkie podatki odroczone.

3. Informacje, o których mowa w ust. 
1, podlegają badaniu zgodnie z dyrektywą 
2006/43/WE i są publikowane, w miarę 
możliwości, jako załącznik do rocznych 
sprawozdań finansowych danej instytucji 
lub, w stosownych przypadkach, do jej 
skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych.

4. W zakresie, w jakim przyszłe 
unijne akty ustawodawcze wprowadzą 
obowiązki w zakresie ujawniania 
informacji wykraczające poza obowiązki 
określone w niniejszym artykule, niniejszy 
artykuł przestanie obowiązywać i zostanie 
odpowiednio uchylony.

”

Or. en



PE616.798v01-00 114/184 AM\1144242PL.docx

PL

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Poprawka 194
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 c (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 91 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

14c) w art. 91 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

Artykuł 91 „Artykuł 91

Organ zarządzający Organ zarządzający

1. Członkowie organu zarządzającego 
zawsze cieszą się wystarczająco dobrą 
opinią i posiadają wystarczającą wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie do 
wykonywania swoich obowiązków.
Ogólny skład organu zarządzającego 
odzwierciedla odpowiednio szeroki zakres 
doświadczeń. Członkowie organu 
zarządzającego spełniają w szczególności 
wymagania określone w ust. 2-8.

1. Instytucje, w tym finansowe spółki 
holdingowe i finansowe spółki 
holdingowe o działalności mieszanej, 
ponoszą główną odpowiedzialność za 
dopilnowanie, by członkowie organu 
zarządzającego zawsze cieszyli się 
wystarczająco dobrą opinią i posiadali
wystarczającą wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie do wykonywania swoich 
obowiązków. Członkowie organu 
zarządzającego spełniają w szczególności 
wymagania określone w ust. 2-8.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Uzasadnienie

(Zob. opinię EBC (CON/2017/46)). Należy wyjaśnić, że główną odpowiedzialność za 
odpowiedni dobór członków organu zarządzającego ponoszą instytucje. Wymóg ten powinien 
mieć zastosowanie również do finansowych spółek holdingowych (o działalności mieszanej).

Poprawka 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 d (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 91 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

14d) art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 91 „Artykuł 91

Organ zarządzający Organ zarządzający

1. Członkowie organu zarządzającego 
zawsze cieszą się wystarczająco dobrą 
opinią i posiadają wystarczającą wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie do 
wykonywania swoich obowiązków. 
Ogólny skład organu zarządzającego 
odzwierciedla odpowiednio szeroki zakres 
doświadczeń. Członkowie organu 
zarządzającego spełniają w szczególności 
wymagania określone w ust. 2-8.

1. Członkowie organu zarządzającego 
zawsze cieszą się wystarczająco dobrą 
opinią i posiadają wystarczającą wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie do 
wykonywania swoich obowiązków. 
Ogólny skład organu zarządzającego 
odzwierciedla odpowiednio szeroki zakres 
doświadczeń. Członkowie organu 
zarządzającego spełniają w szczególności 
wymagania określone w ust. 2-8. Właściwe 
organy mogą zwolnić małe i niezłożone 
instytucje zdefiniowane w art. 430a 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 z 
wymogów określonych w ust. 3–5.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Poprawka 196
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 d (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 91 – ustęp 7

Tekst obowiązujący Poprawka

14d) w art. 91 ust. 7 wprowadza się 
następujące zmiany:

7. 7. organ zarządzający posiada jako 
całość odpowiednią wiedzę, umiejętności i 

„7. 7. organ zarządzający posiada jako 
całość odpowiednią wiedzę, umiejętności i 
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doświadczenie, by zrozumieć działalność 
instytucji, w tym główne ryzyka;

doświadczenie, by zrozumieć działalność 
instytucji, w tym główne ryzyka; Skład 
organu zarządzającego jako całości musi 
odzwierciedlać odpowiednio szeroki 
zakres doświadczeń.

”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Uzasadnienie

(Zob. opinię EBC (CON/2017/46)). Zgodnie z zaproponowaną poprawką art. 91 ust. 1 
dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych zdanie to należy przenieść do ust. 7, ponieważ 
odnosi się ono do odpowiedniości zbiorowej, która dotyczy wyłącznie członków organu 
zarządzającego.

Poprawka 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 e (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 91 – ustęp 8

Tekst obowiązujący Poprawka

14e) art. 91 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. poszczególni członkowie organu 
zarządzającego działają w sposób uczciwy 
i etyczny oraz zachowują niezależność 
osądu, tak by móc w razie konieczności 
skutecznie oceniać i kwestionować decyzje 
kadry kierowniczej wyższego szczebla i by 
móc skutecznie nadzorować i monitorować 
proces podejmowania decyzji przez 
kierownictwo.

„8. poszczególni członkowie organu 
zarządzającego działają w sposób uczciwy 
i etyczny oraz zachowują niezależność 
osądu, tak by móc w razie konieczności 
skutecznie oceniać i kwestionować decyzje 
kadry kierowniczej wyższego szczebla i by 
móc skutecznie nadzorować i monitorować 
proces podejmowania decyzji przez 
kierownictwo. Wymóg ten nie prowadzi do 
zakazania członkom spółek powiązanych 
udziału w radzie nadzorczej.

”

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Poprawka 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 f (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 91 – ustęp 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14f) w artykule 91 dodaje się ust. 13a w 
brzmieniu:

„13a. Niezależnie od art. 13 ust. 1 
niniejszej dyrektywy właściwe organy 
mogą według własnego uznania oceniać 
spełnienie przez instytucje wymogów 
zgodnie z art. 91 ust. 1–8 niniejszej 
dyrektywy w odniesieniu do organu 
zarządzającego pełniącego funkcję 
nadzorczą przed lub po wyznaczeniu 
jednego z jego członków.”

Or. en

Poprawka 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 g (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 91 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14g) dodaje się art. 91a w brzmieniu:

Artykuł 91a 

Osoby pełniące najważniejsze funkcje

1. Instytucje ponoszą główną 
odpowiedzialność za dopilnowanie, by 
osoby pełniące najważniejsze funkcje 
zawsze cieszyły się wystarczająco dobrą 
opinią i posiadały wystarczającą wiedzę, 
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umiejętności i doświadczenie do 
wykonywania swoich obowiązków zgodnie 
z najwyższymi standardami etycznymi, z 
uwzględnieniem uzasadnionych 
oczekiwań wszystkich zainteresowanych 
stron instytucji.

Osoby pełniące najważniejsze funkcje 
zawsze spełniają w szczególności wymogi 
określone w art. 91 ust. 2 i 8. Instytucje 
określają wewnętrzne polityki i procedury 
umożliwiające odpowiednie 
przeprowadzanie tych ocen i składanie z 
nich sprawozdań.

2. Instytucje przekazują właściwym 
organom wszystkie istotne dokumenty 
dotyczące ich właściwych polityk 
wewnętrznych oraz udostępniają 
publicznie oceny osób pełniących 
najważniejsze funkcje pod kątem 
aspektów opisanych w ust. 1. 

3. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by właściwe organy 
posiadały w odniesieniu do instytucji, 
które mają istotne znaczenie w 
rozumieniu dyrektywy 2013/36/UE, 
uprawnienia do przeprowadzenia oceny i 
podjęcia środków nadzorczych, w tym 
uprawnienia do zwolnienia osoby 
pełniącej najważniejszą funkcję, gdy nie 
spełnia ona już wymogów określonych w 
ust. 1. 

Or. en

Poprawka 200
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skreśla się ust. 1. skreśla się
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Or. en

Poprawka 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skreśla się ust. 1. skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Opowiadamy się za poprawką zaproponowaną przez EBC, który uważa, że skreślenie art. 92 
ust. 1 mogłoby skutkować wprowadzeniem w błąd oraz brakiem jasności co do ogólnego 
zakresu dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD).

Poprawka 202
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, w tym kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, osób podejmujących 
ryzyko działalności oraz personelu 
sprawującego funkcje kontrolne i 
wszystkich pracowników, którzy otrzymują 
łączne wynagrodzenie mieszczące się w 
tym samym przedziale co wynagrodzenie 
kadry kierowniczej wyższego szczebla i 

Państwa członkowskie zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, przestrzegały 
następujących zasad w sposób, który 
odpowiada ich wielkości i strukturze 
organizacyjnej oraz charakterowi, 
zakresowi i stopniowi złożoności ich 
działalności. W tym celu państwa 
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osób podejmujących ryzyko działalności i
których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka tych instytucji, 
przestrzegały następujących zasad w 
sposób, który odpowiada ich wielkości i 
strukturze organizacyjnej oraz 
charakterowi, zakresowi i stopniowi 
złożoności ich działalności:

członkowskie przywiązują szczególną 
wagę do zasady proporcjonalności w 
odniesieniu do małych i niezłożonych 
instytucji w rozumieniu rozporządzenia 
CRR.

Or. de

Poprawka 203
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, w tym kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, osób podejmujących 
ryzyko działalności oraz personelu 
sprawującego funkcje kontrolne i 
wszystkich pracowników, którzy 
otrzymują łączne wynagrodzenie 
mieszczące się w tym samym przedziale co 
wynagrodzenie kadry kierowniczej 
wyższego szczebla i osób podejmujących 
ryzyko działalności i których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, przestrzegały 
następujących zasad w sposób, który 
odpowiada ich wielkości i strukturze 
organizacyjnej oraz charakterowi, 
zakresowi i stopniowi złożoności ich 
działalności:

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na ich profil 
ryzyka, w tym kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, osób podejmujących 
ryzyko działalności oraz personelu 
sprawującego funkcje kontrolne i 
wszystkich pracowników, którzy 
otrzymują łączne wynagrodzenie 
mieszczące się w tym samym przedziale co 
wynagrodzenie kadry kierowniczej 
wyższego szczebla i osób podejmujących 
ryzyko działalności i których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, przestrzegały 
następujących zasad w sposób, który 
odpowiada ich wielkości i strukturze 
organizacyjnej oraz charakterowi, 
zakresowi i stopniowi złożoności ich 
działalności:

Or. de
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Poprawka 204
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, w tym kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, osób podejmujących 
ryzyko działalności oraz personelu 
sprawującego funkcje kontrolne i 
wszystkich pracowników, którzy 
otrzymują łączne wynagrodzenie 
mieszczące się w tym samym przedziale co 
wynagrodzenie kadry kierowniczej 
wyższego szczebla i osób podejmujących 
ryzyko działalności i których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, przestrzegały 
następujących zasad w sposób, który 
odpowiada ich wielkości i strukturze 
organizacyjnej oraz charakterowi, 
zakresowi i stopniowi złożoności ich 
działalności:

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, w tym kadry 
kierowniczej wyższego szczebla, osób 
podejmujących ryzyko działalności oraz 
personelu sprawującego funkcje kontrolne 
i wszystkich pracowników, którzy 
otrzymują łączne wynagrodzenie 
mieszczące się w tym samym przedziale co 
wynagrodzenie kadry kierowniczej 
wyższego szczebla i osób podejmujących 
ryzyko działalności, przestrzegały 
następujących zasad w sposób, który 
odpowiada ich wielkości i strukturze 
organizacyjnej oraz charakterowi, 
zakresowi i stopniowi złożoności ich 
działalności:

Or. en

Uzasadnienie

W tekście proponowanym przez Komisję identyfikacja dodatkowych osób podejmujących 
ryzyko działalności, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka 
instytucji, prowadzi do zwiększenia obciążenia administracyjnego, z reguły nie przyczyniając 
się do identyfikacji dodatkowych osób podejmujących ryzyko działalności. Przedmiotowa 
poprawka ma na celu zmniejszenie obciążenia administracyjnego.
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Poprawka 205
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, w tym kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, osób podejmujących 
ryzyko działalności oraz personelu 
sprawującego funkcje kontrolne i 
wszystkich pracowników, którzy otrzymują 
łączne wynagrodzenie mieszczące się w 
tym samym przedziale co wynagrodzenie 
kadry kierowniczej wyższego szczebla i 
osób podejmujących ryzyko działalności i
których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka tych instytucji, 
przestrzegały następujących zasad w 
sposób, który odpowiada ich wielkości i 
strukturze organizacyjnej oraz 
charakterowi, zakresowi i stopniowi 
złożoności ich działalności:

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, przestrzegały 
następujących zasad w sposób, który 
odpowiada ich wielkości i strukturze 
organizacyjnej oraz charakterowi, 
zakresowi i stopniowi złożoności ich 
działalności. W przypadku nieistotnych 
jednostek zależnych ocena powinna być 
przeprowadzana w taki sposób, jakby 
jednostki te były samodzielnymi 
przedsiębiorstwami.

Or. en

Poprawka 206
Marco Valli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
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wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, w tym kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, osób podejmujących 
ryzyko działalności oraz personelu 
sprawującego funkcje kontrolne i 
wszystkich pracowników, którzy 
otrzymują łączne wynagrodzenie 
mieszczące się w tym samym przedziale co 
wynagrodzenie kadry kierowniczej 
wyższego szczebla i osób podejmujących 
ryzyko działalności i których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, przestrzegały
następujących zasad w sposób, który 
odpowiada ich wielkości i strukturze 
organizacyjnej oraz charakterowi, 
zakresowi i stopniowi złożoności ich 
działalności:

wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, w tym kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, osób podejmujących 
ryzyko działalności oraz personelu 
sprawującego funkcje kontrolne i 
wszystkich pracowników, którzy 
otrzymują łączne wynagrodzenie 
mieszczące się w tym samym przedziale co 
wynagrodzenie kadry kierowniczej 
wyższego szczebla i osób podejmujących 
ryzyko działalności i których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, przestrzegały
określonych w art. 94 ust. 3 zasad w 
sposób, który odpowiada ich wielkości i 
strukturze organizacyjnej oraz 
charakterowi, zakresowi i stopniowi 
złożoności ich działalności.

Or. en

Poprawka 207
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, w tym kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, osób podejmujących 
ryzyko działalności oraz personelu 
sprawującego funkcje kontrolne i 
wszystkich pracowników, którzy 
otrzymują łączne wynagrodzenie 
mieszczące się w tym samym przedziale co 
wynagrodzenie kadry kierowniczej 
wyższego szczebla i osób podejmujących 
ryzyko działalności i których działalność 

Właściwe organy zapewniają, by 
instytucje, ustanawiając i stosując politykę 
łącznych wynagrodzeń – obejmującą 
wynagrodzenia i uznaniowe świadczenia 
emerytalne – dla poszczególnych kategorii 
pracowników, których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, w tym kadry 
kierowniczej wyższego szczebla, osób 
podejmujących ryzyko działalności oraz 
personelu sprawującego funkcje kontrolne 
i wszystkich pracowników, którzy 
otrzymują łączne wynagrodzenie 
mieszczące się w tym samym przedziale co 
wynagrodzenie kadry kierowniczej 
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zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka tych instytucji, przestrzegały 
następujących zasad w sposób, który 
odpowiada ich wielkości i strukturze 
organizacyjnej oraz charakterowi, 
zakresowi i stopniowi złożoności ich 
działalności.

wyższego szczebla, przestrzegały 
następujących zasad w sposób i w zakresie,
które odpowiadają ich wielkości i 
strukturze organizacyjnej oraz 
charakterowi, zakresowi i stopniowi 
złożoności ich działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowany we wniosku Komisji wymóg identyfikacji osób, których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji, prowadzi do zwiększenia obciążenia 
administracyjnego, z reguły nie przyczyniając się do realizacji wyznaczonego celu. 
Przedmiotowa poprawka ma na celu zmniejszenie dodatkowego obciążenia 
administracyjnego. Jednocześnie należy unikać takiego sformułowania przedmiotowego 
ustępu, które mogłoby doprowadzić do nadmiernego rozdrobnienia przepisów dotyczących 
wynagrodzeń w całej UE.

Poprawka 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się lit. aa) w 
brzmieniu:

aa) polityka wynagrodzeń jest 
neutralna pod względem płci: pracownicy 
płci męskiej i żeńskiej będą otrzymywać 
takie samo wynagrodzenie za tę samą 
pracę lub pracę o tej samej wartości.

Or. en

Poprawka 209
Fulvio Martusciello
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 a – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

ba) w ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

c) organ zarządzający instytucji 
pełniący funkcję nadzorczą przyjmuje 
ogólne zasady polityki wynagrodzeń, 
dokonuje ich okresowych przeglądów i jest 
odpowiedzialny za nadzór nad wdrażaniem 
tej polityki;

c) organ zarządzający instytucji 
pełniący funkcję nadzorczą według 
własnego uznania przyjmuje ogólne 
zasady polityki wynagrodzeń
obowiązującej wobec pracowników i 
członków zarządu, dokonuje ich 
okresowych przeglądów i jest 
odpowiedzialny za nadzór nad wdrażaniem 
tej polityki;

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Poprawka 210
Marco Valli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się lit. ca) w 
brzmieniu:

ca) Właściwe organy dopilnowują, by 
maksymalny stosunek wynagrodzenia 
pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem 
łącznym w instytucji a średnim 
wynagrodzeniem rocznym wszystkich 
pracowników z wyjątkiem zarządu nie 
przekraczał 20-krotności.

Or. en
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Poprawka 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w ust. 2 dodaje się lit. ca) w 
brzmieniu:

ca) najwyższe wynagrodzenie w 
instytucji nie przekracza 30-krotności 
średniego wynagrodzenia 5 procent 
najgorzej opłacanych pracowników

Or. en

Poprawka 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 92 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) w ust. 2 dodaje się lit. cb) w 
brzmieniu:

cb) zachowany jest stosunek 
wynagrodzenia na poziomie od 1- do 20-
krotności pomiędzy średnim 
wynagrodzeniem łącznym a najwyższym 
wynagrodzeniem łącznym w ramach tej 
samej instytucji.

Or. en

Poprawka 213
Wolf Klinz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – wprowadzenie
Artykuł 94

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) w art. 94 wprowadza się 
następujące zmiany:

16) skreśla się art. 94.

Or. en

Poprawka 214
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera -a (nowa) 
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 1 – litera g – punkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) w art. 94 lit. g) dodaje się punkt 
(iiia) w brzmieniu:

(iiia) Odpowiednie stosunki określone w 
ust. 1 lit. g) pkt (i) i (ii) nie mają 
zastosowania do pracownika, który 
spełnia którykolwiek z następujących 
warunków:

- prowadzi działalność zawodową, 
która ma związek z działalnością firm 
podlegających przedmiotowemu zakresowi 
niniejszej dyrektywy i rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013, pracując na 
stanowisku lub w jednostce, które wiążą 
się z cyfrową transformację instytucji lub 
z rozwojem działalności cyfrowej; lub

- był już zatrudniony w firmie 
cyfrowej kupionej przez instytucję i jego 
system wynagrodzenia został określony 
przed nabyciem lub w momencie nabycia i 
jest uzależniony od dalszego zatrudnienia 
w firmie.

Instytucja stosująca przepisy określone w 
poprzednim ustępie prowadzi rejestr 
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działalności zawodowej wykonywanej 
przez pracownika i przedstawia 
uzasadnienie, dlaczego jeden z 
powyższych warunków jest spełniony. 
Rejestr ten powinien być łatwo dostępny 
na żądanie właściwego organu 
odpowiedzialnego za nadzór 
ostrożnościowy nad tą instytucją.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Poprawka 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 1 – litera m

Tekst obowiązujący Poprawka

aa) w ust. 1 lit. m) otrzymuje 
brzmienie:

m) znaczna część, która stanowi co 
najmniej 40 % zmiennych składników 
wynagrodzenia, jest odroczona na okres 
nie krótszy niż od trzech do pięciu lat i jest 
właściwie dostosowywana do charakteru 
działalności, związanych z nią ryzyk i 
działań danego pracownika.

„m) znaczna część, która stanowi co 
najmniej 40 % zmiennych składników 
wynagrodzenia, jest odroczona na okres 
nie krótszy niż od pięciu do dziesięciu lat i 
jest właściwie dostosowywana do 
charakteru działalności, związanych z nią 
ryzyk i działań danego pracownika.

Wynagrodzenie płatne w ramach 
uzgodnień o odroczeniu wypłaty 
przysługuje nie wcześniej, niż to wynika z 
zasady proporcjonalności. W przypadku 
wyjątkowo wysokich zmiennych 
składników wynagrodzenia przynajmniej 
60 % kwoty wypłacane jest w ramach 
uzgodnień o odroczeniu wypłaty. Długość 
okresu odroczenia ustala się zgodnie z 
cyklem koniunkturalnym, charakterem 
działalności, ryzykiem z nią związanym 
oraz działaniami odnośnego pracownika;

Wynagrodzenie płatne w ramach 
uzgodnień o odroczeniu wypłaty 
przysługuje nie wcześniej, niż to wynika z 
zasady proporcjonalności. W przypadku 
wyjątkowo wysokich zmiennych 
składników wynagrodzenia przynajmniej 
60 % kwoty wypłacane jest w ramach 
uzgodnień o odroczeniu wypłaty. Długość 
okresu odroczenia ustala się zgodnie z 
cyklem koniunkturalnym, charakterem 
działalności, ryzykiem z nią związanym 
oraz działaniami odnośnego pracownika;
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”

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Poprawka 216
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 1 zasady 
określone w lit. l) i m) oraz lit. o) akapit 
drugi nie mają zastosowania do:

W drodze odstępstwa od ust. 1 zasady 
określone w lit. l) i m) oraz lit. o) akapit 
drugi nie mają zastosowania do małych i 
niezłożonych instytucji w rozumieniu 
rozporządzenia CRR.

Or. de

Poprawka 217
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 1 zasady
określone w lit. l) i m) oraz lit. o) akapit 
drugi nie mają zastosowania do:

W drodze odstępstwa od ust. 1 określone
zasady nie mają zastosowania do:

Or. en

Poprawka 218
Gabriel Mato
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 1 zasady 
określone w lit. l) i m) oraz lit. o) akapit 
drugi nie mają zastosowania do:

W drodze odstępstwa od ust. 1 zasady 
określone w lit. l) i m) oraz lit. o) akapit 
drugi nie mają zastosowania co najmniej
do:

Or. en

Poprawka 219
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucji, której wartość aktywów 
średnio nie przekracza 5 mld EUR w 
czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;

skreśla się

Or. de

Poprawka 220
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucji, której wartość aktywów 
średnio nie przekracza 5 mld EUR w 

a) w sposób indywidualny instytucji,
która może także podlegać konsolidacji 
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czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;

ostrożnościowej lub wchodzić w skład 
grupy bankowej, której wartość aktywów 
średnio nie przekracza 8 mld EUR w 
czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z motywem 66 przedmiotowej dyrektywy przepisy w zakresie wynagrodzeń powinny 
odzwierciedlać różnice między poszczególnymi rodzajami instytucji w sposób proporcjonalny, 
z uwzględnieniem ich wielkości, struktury wewnętrznej oraz charakteru, zakresu i złożoności 
działalności. Ponieważ zaproponowany próg jest stosunkowo niski w porównaniu do 
poziomów obowiązujących w państwach członkowskich UE, poprawka ta służy podwyższeniu 
tego progu. Oprócz tego wyjaśnia się, że zwolnienie stosuje się indywidualnie.

Poprawka 221
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucji, której wartość aktywów
średnio nie przekracza 5 mld EUR w 
czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;

a) instytucji, której wykluczenie 
wartości aktywów właściwy organ ustala 
w odpowiedni i proporcjonalny sposób na 
podstawie wielkości, struktury 
organizacyjnej i charakteru, a także 
zakresu i złożoności jej działalności;

Or. en

Poprawka 222
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucji, której wartość aktywów 
średnio nie przekracza 5 mld EUR w 
czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;

a) instytucji, której wartość aktywów 
średnio nie przekracza 15 mld EUR w 
czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;

Or. en

Poprawka 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucji, której wartość aktywów 
średnio nie przekracza 5 mld EUR w 
czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;

a) instytucji lub jednostki zależnej, 
której wielkość nie odpowiada definicji 
określonej w art. 430a ust. 1 i 2 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, chyba 
że właściwy organ sprzeciwi się objęciu jej 
zwolnieniem;

Or. en

Poprawka 224
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucji, której wartość aktywów 
średnio nie przekracza 5 mld EUR w 
czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;

a) instytucji, której wartość aktywów 
średnio nie przekracza 15 mld EUR w 
czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;
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Or. de

Poprawka 225
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) instytucji, która należy do grupy 
bankowej i której wartość aktywów 
średnio nie przekracza 15 mld EUR w 
czteroletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym bieżący rok 
obrachunkowy;

Or. en

Poprawka 226
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pracownika, którego roczny 
zmienny składnik wynagrodzenia nie 
przekracza 50 000 EUR i stanowi nie 
więcej niż jedną czwartą rocznego 
łącznego wynagrodzenia tego pracownika.

skreśla się

Or. de

Poprawka 227
Thomas Mann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pracownika, którego roczny 
zmienny składnik wynagrodzenia nie 
przekracza 50 000 EUR i stanowi nie 
więcej niż jedną czwartą rocznego 
łącznego wynagrodzenia tego pracownika.

b) pracownika, którego roczny 
zmienny składnik wynagrodzenia nie 
przekracza 50 000 EUR i stanowi nie 
więcej niż jedną czwartą rocznego 
łącznego wynagrodzenia tego pracownika.

Żaden z przepisów art. 94 nie ma 
zastosowania do instytucji, która jest 
jednostką zależną dużej grupy bankowej i 
stosuje w ujęciu skonsolidowanym 
wszystkie przepisy art. 94 oraz której 
wartość aktywów nie przekracza średnio 
15 mld EUR w kwartalnym okresie 
bezpośrednio w bieżącym roku 
obrachunkowym.

Or. de

Poprawka 228
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pracownika, którego roczny 
zmienny składnik wynagrodzenia nie 
przekracza 50 000 EUR i stanowi nie 
więcej niż jedną czwartą rocznego 
łącznego wynagrodzenia tego pracownika.

b) pracownika, którego wykluczenie 
rocznego zmiennego składnika
wynagrodzenia właściwy organ ustala w 
odpowiedni i proporcjonalny sposób na 
podstawie wielkości, struktury 
organizacyjnej i charakteru, a także 
zakresu i złożoności działalności 
instytucji.

Or. en
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Poprawka 229
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pracownika, którego roczny 
zmienny składnik wynagrodzenia nie 
przekracza 50 000 EUR i stanowi nie 
więcej niż jedną czwartą rocznego 
łącznego wynagrodzenia tego pracownika.

b) pracownika, którego roczny 
zmienny składnik wynagrodzenia nie 
przekracza 100 000 EUR.

Or. en

Poprawka 230
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. a) właściwy 
organ może zdecydować, że instytucje, 
których łączna wartość aktywów jest
mniejsza od wartości progowej, o której 
mowa w lit. a), nie zostają objęte 
odstępstwem ze względu na charakter i 
zakres ich działalności, ich strukturę 
organizacyjną lub, w stosownych 
przypadkach, charakterystykę grupy, do 
której należą.

skreśla się

Or. en

Poprawka 231
Gabriel Mato
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3– akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. a) właściwy 
organ może zdecydować, że instytucje, 
których łączna wartość aktywów jest 
mniejsza od wartości progowej, o której 
mowa w lit. a), nie zostają objęte 
odstępstwem ze względu na charakter i 
zakres ich działalności, ich strukturę 
organizacyjną lub, w stosownych 
przypadkach, charakterystykę grupy, do 
której należą.

W drodze odstępstwa od lit. a) państwo 
członkowskie może:

a) obniżyć wartość progową, o której 
mowa w ust. 3 lit. a), z uwzględnieniem 
charakteru i zakresu ich działalności, ich 
struktury organizacyjnej lub, w 
stosownych przypadkach, charakterystyki 
grupy, do której należą;

b) podwyższyć wartość progową, o 
której mowa w ust. 3 lit. a), maksymalnie 
do 15 mld EUR, z uwzględnieniem 
charakteru i zakresu ich działalności, ich 
struktury organizacyjnej lub, w 
stosownych przypadkach, charakterystyki 
grupy, do której należą.

Or. en

Poprawka 232
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. a) właściwy 
organ może zdecydować, że instytucje,
których łączna wartość aktywów jest 

W drodze odstępstwa od lit. a) właściwy 
organ może zdecydować w każdym 
indywidualnym przypadku, że instytucje,
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mniejsza od wartości progowej, o której 
mowa w lit. a), nie zostają objęte 
odstępstwem ze względu na charakter i 
zakres ich działalności, ich strukturę 
organizacyjną lub, w stosownych 
przypadkach, charakterystykę grupy, do 
której należą.

które mogą także podlegać konsolidacji 
ostrożnościowej lub wchodzić w skład 
grupy bankowej, której łączna wartość 
aktywów jest mniejsza od wartości 
progowej, o której mowa w lit. a), nie 
zostają objęte odstępstwem ze względu na 
charakter i zakres ich działalności, ich 
strukturę organizacyjną lub, w stosownych 
przypadkach, charakterystykę grupy, do 
której należą.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie techniczne do poprawki art. 94 ust. 3 lit. a), zgodnie z którą zwolnienie 
przewidziane w przedmiotowym artykule powinno mieć indywidualne zastosowanie do 
instytucji, która może także podlegać konsolidacji ostrożnościowej lub wchodzić w skład 
grupy bankowej.

Poprawka 233
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. b) właściwy 
organ może zdecydować, że pracownicy, 
których roczny zmienny składnik 
wynagrodzenia jest mniejszy od wartości 
progowej i nie przekracza odsetka 
łącznego wynagrodzenia, o których mowa 
w lit. b), nie zostają objęci odstępstwem ze 
względu na specyfikę rynku krajowego 
pod względem praktyk w zakresie 
wynagrodzenia lub ze względu na 
charakter obowiązków i profil stanowiska 
tych pracowników.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 234
Gabriel Mato

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od lit. b) właściwy 
organ może zdecydować, że pracownicy, 
których roczny zmienny składnik 
wynagrodzenia jest mniejszy od wartości
progowej i nie przekracza odsetka 
łącznego wynagrodzenia, o których mowa 
w lit. b), nie zostają objęci odstępstwem ze 
względu na specyfikę rynku krajowego 
pod względem praktyk w zakresie 
wynagrodzenia lub ze względu na 
charakter obowiązków i profil stanowiska 
tych pracowników.

W drodze odstępstwa od lit. b) państwo 
członkowskie może zmodyfikować
wartości progowe, o których mowa w ust. 
3 lit. b), z uwzględnieniem szczególnego 
charakteru praktyk w zakresie 
wynagrodzenia stosowanych na odnośnym 
rynku krajowym oraz obowiązków i
profilu stanowiska tych pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Maksymalny stosunek pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami łącznego wynagrodzenia 
(art. 94 ust. 1 lit. g)) powinien być uwzględniony w zasadach objętych odstępstwem. Kluczowe 
znaczenie ma to, aby górny pułap premii został uwzględniony w zakresie odstępstw, w 
przypadku gdy wielkość instytucji / kwota zmiennego wynagrodzenia osób podejmujących 
ryzyko działalności wykazuje, że nie będzie miało to wpływu na podejmowanie (nadmiernego) 
ryzyka, ponieważ jest to bardzo ważny krok w kierunku złagodzenia szkód poniesionych przez 
sektor bankowy i niekorzystnych warunków konkurencji, które wynikają z obecnego stanu 
przepisów prawa.

Poprawka 235
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 94 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą 
obniżyć wartości progowe określone w ust. 
3.

Or. en

Poprawka 236
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 95

Tekst obowiązujący Poprawka

16a) skreśla się art. 95.

„Artykuł 95

Komitet ds. wynagrodzeń

1. Właściwe organy zapewniają 
powoływanie przez instytucje o istotnym 
znaczeniu pod względem wielkości, 
strukturze organizacyjnej oraz 
charakteru, zakresu i stopnia złożoności 
ich działalności komitetu ds. 
wynagrodzeń. Komitet ds. wynagrodzeń 
powołuje się w sposób umożliwiający mu 
wydawanie kompetentnej i niezależnej 
opinii na temat polityki i praktyki 
wynagrodzeń oraz zachęt wprowadzanych 
z myślą o zarządzaniu ryzykiem, kapitałem 
i płynnością.

2. Właściwe organy zapewniają, by 
komitet ds. wynagrodzeń odpowiadał za 
przygotowanie decyzji dotyczących 
wynagrodzeń, również tych, które mają 
wpływ na ryzyko i zarządzanie ryzykiem w 
danej instytucji i które mają być 
podejmowane przez organ zarządzający. 
Przewodniczący oraz członkowie komitetu 
ds. wynagrodzeń są członkami organu 
zarządzającego, którzy nie sprawują 



PE616.798v01-00 140/184 AM\1144242PL.docx

PL

żadnych funkcji wykonawczych w danej 
instytucji. Jeżeli w prawie krajowym 
przewiduje się reprezentację pracowników 
w organie zarządzającym, w komitecie ds. 
wynagrodzeń jest co najmniej jeden 
reprezentant pracowników. W 
przygotowaniu takich decyzji komitet ds. 
wynagrodzeń bierze pod uwagę 
długoterminowy interes akcjonariuszy, 
inwestorów i innych zainteresowanych 
stron danej instytucji, a także interes 
publiczny.”

Or. en

Poprawka 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 97 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) w art. 97 ust. 1 skreśla się lit. b). skreśla się

Or. en

Poprawka 238
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 97 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) w art. 97 ust. 1 skreśla się lit. b). 17) w art. 97 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

a) skreśla się lit. b);

b) po ust. 4 dodaje się nowy ustęp w 
brzmieniu:
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„4a. Właściwe organy mogą dostosować 
metodyki stosowania przeglądu i oceny, o 
których mowa w ust. 1, w celu 
uwzględnienia instytucji o podobnym 
profilu ryzyka, na przykład o podobnych 
modelach działalności lub o podobnej 
lokalizacji geograficznej ekspozycji. Takie 
dostosowane metodyki mogą obejmować 
ukierunkowane na ryzyko wartości 
odniesienia i wskaźniki ilościowe oraz 
powinny umożliwiać należyte 
uwzględnienie konkretnych ryzyk, na 
które poszczególne instytucje mogą być 
narażone na poziomie indywidualnym.

W przypadku gdy właściwe organy stosują 
dostosowane metodyki zgodnie z 
niniejszym ustępem, powiadamiają o tym 
fakcie EUNB. EUNB monitoruje praktyki 
ostrożnościowe i wydaje wytyczne w celu 
określenia, w jaki sposób powinno się 
oceniać podobne profile ryzyka do celów 
niniejszego ustępu, oraz w celu 
zapewnienia spójnego i proporcjonalnego 
stosowania podobnych metodyk 
dostosowanych do instytucji w całej Unii. 
Wytyczne te przyjmuje się zgodnie z art. 
16 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.”

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienia przedstawione we wniosku Komisji, które przewidują, że wymogi SREP i filaru 2 
należy ograniczyć do celów mikroostrożnościowych, są pozytywnie oceniane. Jednocześnie 
umożliwienie właściwym organom dostosowania metodyk stosowania przeglądu i oceny w 
celu uwzględnienia instytucji o podobnym profilu ryzyka, na przykład o podobnych modelach 
działalności lub o podobnej lokalizacji geograficznej ekspozycji, jest uzasadnione, biorąc pod 
uwagę skreślenie art. 103.

Poprawka 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 97 – ustęp 2
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Tekst obowiązujący Poprawka

17a) art. 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przegląd i ocena, o których mowa 
w ust. 1, obejmują swoim zakresem 
wszystkie wymogi niniejszej dyrektywy i 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

„2. Przegląd i ocena, o których mowa 
w ust. 1, obejmują swoim zakresem 
wszystkie wymogi niniejszej dyrektywy, 
łącznie z art. 104b, i rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Poprawka 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 b (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 97 – ustęp 4

Tekst obowiązujący Poprawka

17b) art. 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Właściwe organy ustalają 
częstotliwość i intensywność przeglądów i 
ocen, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniając wielkość, znaczenie 
systemowe, charakter, skalę i złożoność 
działalności danej instytucji oraz zasadę 
proporcjonalności. W przypadku instytucji 
objętych programem oceny nadzorczej, o 
których mowa w art. 99 ust. 2, przegląd i 
ocena podlegają aktualizacji przynajmniej 
raz w roku.

„4. Właściwe organy ustalają 
częstotliwość i intensywność przeglądów i 
ocen, o których mowa w ust. 1, 
uwzględniając wielkość, znaczenie 
systemowe, charakter, skalę i złożoność 
działalności danej instytucji oraz zasadę 
proporcjonalności. W przypadku instytucji 
objętych programem oceny nadzorczej, o 
których mowa w art. 99 ust. 2, przegląd i 
ocena podlegają aktualizacji przynajmniej 
raz w roku. Przegląd i ocena podlegają 
aktualizacji nie częściej niż co trzy lata w 
przypadku małych i niezłożonych 
instytucji zdefiniowanych w art. 430a 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

”

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Poprawka 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 c (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 97 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17c) Dodaje się nowy art. 97a w 
brzmieniu:

„Artykuł 97a

Odstępstwo dla małych i niezłożonych 
instytucji

W drodze odstępstwa od art. 97 właściwe 
organy mogą zdecydować na podstawie 
oceny nadzorczej, że dana instytucja nie 
podlega przepisom art. 97 i 98, jeśli jest 
ona małą i niezłożoną instytucją 
zdefiniowaną w art. 430a rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013. Ocena nadzorcza 
podlega aktualizacji co trzy lata oraz w 
przypadku, gdy właściwy organ odnotuje 
wystąpienie nowych ryzyk.”

Or. en

Poprawka 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 1 skreśla się lit. j); skreśla się

Or. en
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Poprawka 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się lit. ja) w 
brzmieniu:

ja) ocena włączenia czynników i ryzyk 
związanych z ochroną środowiska, 
polityką społeczną i ładem korporacyjnym 
w ramach systemu zarządzania ryzykiem 
instytucji;

Or. en

Poprawka 244
Jonás Fernández

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 dodaje się lit. ja) w 
brzmieniu:

ja) Przeprowadzenie oceny ryzyk 
związanych z klimatem w związku z 
ekspozycjami instytucji oraz włączeniem 
ryzyk związanych z klimatem do systemu 
zarządzania ryzykiem instytucji, jak tylko 
zostaną ustalone wspólna taksonomia 
oraz jednolite i solidne ramy w celu 
zapewnienia odpowiedniego pomiaru 
ryzyk związanych z klimatem i ich wpływu 
na jednostki.

Or. en



AM\1144242PL.docx 145/184 PE616.798v01-00

PL

Poprawka 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

3a. Właściwe organy monitorują 
ekspozycje każdej instytucji kredytowej na 
podmioty związane z równoległym 
sektorem bankowym, zdefiniowane w 
(nowym) pkt 144a art. 4 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, z 
uwzględnieniem informacji przekazanych 
na podstawie (nowego) art. 449a 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, i w 
razie potrzeby podejmują odpowiednie 
działania, w tym określają niższe limity 
indywidualnej ekspozycji instytucji 
kredytowej na podmiot związany z 
równoległym sektorem bankowym, 
zdefiniowany w art. 395 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, albo 
podejmują środki łagodzące służące 
likwidacji potencjalnych ryzyk 
wynikających z sytuacji, w których nie 
można ustalić wzajemnego powiązania 
pomiędzy podmiotami związanymi z 
równoległym sektorem bankowym a 
instytucją.

Or. en

Poprawka 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a b (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 3 b (nowy)



PE616.798v01-00 146/184 AM\1144242PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

3b. Właściwe organy monitorują 
ryzyka związane ze stosowaniem dźwigni 
utworzonej syntetycznie przez instytucje 
kredytowe, z uwzględnieniem informacji 
przekazanych na podstawie (nowego) art. 
443b rozporządzenia (UE) nr 575/2013, i 
w razie potrzeby podejmują odpowiednie 
działania służące ich ograniczeniu.

EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w celu 
określenia narzędzi monitorowania 
służących do oceny ryzyk związanych ze 
stosowaniem utworzonej syntetycznie 
dźwigni oraz zestawu środków służących 
ograniczeniu, w stosownych przypadkach, 
ryzyk, o których to środkach jest mowa w 
akapicie pierwszym.

EUNB przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia 1 lutego 2020 r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
drugim, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Uzasadnienie

Standardowe środki bilansowe, które zwykle opierają się na wartości rynkowej kontraktu, 
faktycznie mogą znacznie zaniżać ekspozycje dźwigni instytucji kredytowych, w przypadku 
gdy dźwignia jest przewidziana w kontraktach na instrumenty pochodne. W związku z tym 
należy opracować narzędzia monitorowania i środki regulacyjne służące zaradzeniu takim 
potencjalnym niedoszacowaniom.

Poprawka 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera a c (nowa)
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Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

3c. Do dnia 1 grudnia 2021 r. 
właściwe organy prowadzą stałą kontrolę i 
stałe monitorowanie transakcji 
finansowych o złożonej strukturze, o 
których mowa w (nowym) art. 449b 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, w celu 
wskazania transakcji, które ze względu na 
swoją strukturę mogą przynieść istotne 
korzyści podatkowe.

Właściwe organy informują Komisję o 
każdej zidentyfikowanej transakcji, która 
stwarza ryzyko odniesienia istotnych 
korzyści podatkowych.

Or. en

Poprawka 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane przynajmniej 
w odniesieniu do instytucji, w przypadku 
których wartość ekonomiczna kapitału 
własnego, o której mowa w art. 84 ust. 1, 
zmniejsza się o ponad 15 % ich kapitału 
Tier I w wyniku nagłej i nieoczekiwanej 
zmiany poziomu stóp procentowych 
określonej w dowolnym z sześciu 
scenariuszy wstrząsu stosowanych do 

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane przynajmniej 
w odniesieniu do instytucji, w przypadku 
których wartość ekonomiczna kapitału 
własnego, o której mowa w art. 84 ust. 1, 
zmniejsza się o ponad 15 % ich kapitału 
Tier I w wyniku nagłej i nieoczekiwanej 
zmiany poziomu stóp procentowych 
określonej w dowolnym z sześciu 
scenariuszy wstrząsu stosowanych do 
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celów nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych.

celów nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych.

W drodze odstępstwa w odniesieniu do 
małych i niezłożonych instytucji 
zdefiniowanych w art. 430a 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 stosuje 
się wymogi określone w akapicie 
pierwszym tylko wtedy, gdy właściwy 
organ przedstawi uzasadnioną opinię, że 
systemy wewnętrzne są niewystarczające.

Or. en

Poprawka 249
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane przynajmniej 
w odniesieniu do instytucji, w przypadku 
których wartość ekonomiczna kapitału 
własnego, o której mowa w art. 84 ust. 1, 
zmniejsza się o ponad 15 % ich kapitału 
Tier I w wyniku nagłej i nieoczekiwanej 
zmiany poziomu stóp procentowych 
określonej w dowolnym z sześciu 
scenariuszy wstrząsu stosowanych do 
celów nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych.

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane przynajmniej 
w odniesieniu do instytucji, w przypadku 
których wartość ekonomiczna kapitału 
własnego, o której mowa w art. 84 ust. 1, 
zmniejsza się o ponad 15 % ich kapitału 
Tier I w wyniku nagłej i nieoczekiwanej 
zmiany poziomu stóp procentowych 
określonej w dowolnym z sześciu 
scenariuszy wstrząsu stosowanych do 
celów nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych lub w przypadku, gdy 
instytucja doświadcza „dużego spadku” 
swojego dochodu netto z tytułu odsetek w 
wyniku nagłej i nieoczekiwanej zmiany 
poziomu stóp procentowych określonej w 
dowolnym z dwóch scenariuszy wstrząsu 
stosowanych do celów nadzorczych w 
odniesieniu do stóp procentowych.
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Or. en

Poprawka 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane 
przynajmniej w odniesieniu do instytucji, 
w przypadku których wartość ekonomiczna 
kapitału własnego, o której mowa w art. 84 
ust. 1, zmniejsza się o ponad 15 % ich 
kapitału Tier I w wyniku nagłej i 
nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp 
procentowych określonej w dowolnym z 
sześciu scenariuszy wstrząsu stosowanych 
do celów nadzorczych w odniesieniu do 
stóp procentowych.

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Większa 
uwaga ze strony właściwych organów jest 
wymagana w odniesieniu do instytucji, w 
przypadku których wartość ekonomiczna 
kapitału własnego, o której mowa w art. 84 
ust. 1, zmniejsza się o ponad 15 % ich 
kapitału Tier I w wyniku nagłej i 
nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp 
procentowych określonej w dowolnym z 
sześciu scenariuszy wstrząsu stosowanych 
do celów nadzorczych w odniesieniu do 
stóp procentowych.

Or. en

Uzasadnienie

Automatyzm nie jest pożądany. Zamiast tego, jeśli instytucja przekracza próg 15 %, powinno 
to dać początek otwartej dyskusji pomiędzy instytucją i jej właściwym organem.

Poprawka 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane 
przynajmniej w odniesieniu do instytucji, 
w przypadku których wartość 
ekonomiczna kapitału własnego, o której 
mowa w art. 84 ust. 1, zmniejsza się o 
ponad 15 % ich kapitału Tier I w wyniku 
nagłej i nieoczekiwanej zmiany poziomu 
stóp procentowych określonej w 
dowolnym z sześciu scenariuszy wstrząsu 
stosowanych do celów nadzorczych w 
odniesieniu do stóp procentowych.

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. W 
przypadku zmniejszenia wartości 
ekonomicznej kapitału własnego, o której 
mowa w art. 84 ust. 1, o ponad 15 % 
kapitału Tier I w wyniku nagłej i 
nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp 
procentowych określonej w dowolnym z 
sześciu scenariuszy wstrząsu stosowanych 
do celów nadzorczych w odniesieniu do 
stóp procentowych, organ nadzoru ocenia 
ryzyka wynikające z takiego zmniejszenia 
wartości.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS) nie występuje żadna 
automatyczna sugestia nadzorcza oparta na wyniku testu na wartość odstającą (SOT). 
Standardowy wstrząs ma jedynie służyć identyfikacji potencjalnych wartości odstających
oraz, w stosownych przypadkach, przyciągnięciu większej uwagi organów nadzoru podczas 
analizowania ryzyka stopy procentowej istniejącego w portfelu bankowym (IRRBB) instytucji.

Poprawka 252
Barbara Kappel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane przynajmniej 

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane przynajmniej 
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w odniesieniu do instytucji, w przypadku 
których wartość ekonomiczna kapitału 
własnego, o której mowa w art. 84 ust. 1, 
zmniejsza się o ponad 15 % ich kapitału 
Tier I w wyniku nagłej i nieoczekiwanej 
zmiany poziomu stóp procentowych 
określonej w dowolnym z sześciu 
scenariuszy wstrząsu stosowanych do 
celów nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych.

w odniesieniu do instytucji, w przypadku 
których wartość ekonomiczna kapitału 
własnego, o której mowa w art. 84 ust. 1, 
zmniejsza się o ponad 20 % ich kapitału 
Tier I w wyniku nagłej i nieoczekiwanej 
zmiany poziomu stóp procentowych 
określonej w dowolnym z sześciu 
scenariuszy wstrząsu stosowanych do 
celów nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych.

Or. en

Uzasadnienie

Środki ostrożnościowe nie powinny być stosowane automatycznie, jeśli właściwy organ 
uważa, że instytucja prawidłowo zarządza ryzykiem stopy procentowej.

Poprawka 253
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane przynajmniej 
w odniesieniu do instytucji, w przypadku 
których wartość ekonomiczna kapitału 
własnego, o której mowa w art. 84 ust. 1, 
zmniejsza się o ponad 15 % ich kapitału 
Tier I w wyniku nagłej i nieoczekiwanej 
zmiany poziomu stóp procentowych 
określonej w dowolnym z sześciu 
scenariuszy wstrząsu stosowanych do 
celów nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych.

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe mogą być wymagane 
przynajmniej w odniesieniu do instytucji, 
w przypadku których wartość ekonomiczna 
kapitału własnego, o której mowa w art. 84 
ust. 1, zmniejsza się o ponad 15 % ich 
kapitału Tier I w wyniku nagłej i 
nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp 
procentowych określonej w dowolnym z 
sześciu scenariuszy wstrząsu stosowanych 
do celów nadzorczych w odniesieniu do 
stóp procentowych.

Or. en
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Poprawka 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera b
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki 
ostrożnościowe są wymagane przynajmniej 
w odniesieniu do instytucji, w przypadku 
których wartość ekonomiczna kapitału 
własnego, o której mowa w art. 84 ust. 1, 
zmniejsza się o ponad 15 % ich kapitału 
Tier I w wyniku nagłej i nieoczekiwanej 
zmiany poziomu stóp procentowych 
określonej w dowolnym z sześciu 
scenariuszy wstrząsu stosowanych do 
celów nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych.

5. Przegląd i ocena przeprowadzone 
przez właściwe organy obejmują 
ekspozycję instytucji na ryzyko stopy 
procentowej wynikające z działalności w 
ramach portfela niehandlowego. Środki
ostrożnościowe mogą być wymagane 
przynajmniej w odniesieniu do instytucji, 
w przypadku których wartość ekonomiczna 
kapitału własnego, o której mowa w art. 84 
ust. 1, zmniejsza się o ponad 15 % ich 
kapitału Tier I w wyniku nagłej i 
nieoczekiwanej zmiany poziomu stóp 
procentowych określonej w dowolnym z 
sześciu scenariuszy wstrząsu stosowanych 
do celów nadzorczych w odniesieniu do 
stóp procentowych.

Or. en

Uzasadnienie

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego przyznał, że ryzyka stopy procentowej istniejącego w 
portfelu bankowym (IRRBB) nie można uwzględnić za pomocą uniwersalnej metody w 
ramach filaru 1. Z kolei zaleca on indywidualne stosowanie metody w ramach filaru 2 do 
nadzorowania ryzyka stopy procentowej.

Poprawka 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera c
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5 a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych w 
celu określenia na potrzeby ust. 5:

skreśla się

a) sześciu scenariuszy wstrząsu 
stosowanych do celów nadzorczych w 
odniesieniu do stóp procentowych dla 
każdej waluty;

b) wspólnych założeń dotyczących 
modelowania i parametrów, które 
instytucje uwzględniają w swoich 
obliczeniach wartości ekonomicznej 
kapitału własnego zgodnie z ust. 5;

c) czy środki nadzorcze są wymagane 
również w przypadku zmniejszenia się 
dochodu netto instytucji z tytułu odsetek, o 
którym mowa w art. 84 ust. 1, w wyniku 
potencjalnych zmian stóp procentowych.

EUNB przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia [one year after entry into force] r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 256
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera c
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5 a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych w celu określenia 
na potrzeby ust. 5:

EUNB opracowuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych zgodnie ze 
standardami międzynarodowymi w celu 
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określenia na potrzeby ust. 5:

Or. en

Poprawka 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera c
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5 a – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sześciu scenariuszy wstrząsu 
stosowanych do celów nadzorczych w 
odniesieniu do stóp procentowych dla 
każdej waluty;

a) sześciu scenariuszy wstrząsu 
stosowanych, w tym dwóch scenariuszy 
równoległych, do celów nadzorczych w 
odniesieniu do stóp procentowych dla 
każdej istotnej waluty; scenariusze te 
powinny być określone na poziomie 
odzwierciedlającym 15 % progu kapitału 
podstawowego Tier I, o którym mowa w 
ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ostrożnie dostosować scenariusze wstrząsu stosowane do celów nadzorczych w 
odniesieniu do stóp procentowych, tak aby były one zgodne z progiem określonym na 
podstawie testu na wartość odstającą (SOT), który jest już zablokowany na poziomie 15 %.

Poprawka 258
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera c
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspólnych założeń dotyczących 
modelowania i parametrów, które 

b) wspólnych założeń dotyczących 
modelowania i parametrów, w tym założeń 
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instytucje uwzględniają w swoich 
obliczeniach wartości ekonomicznej 
kapitału własnego zgodnie z ust. 5;

dotyczących zachowań, które instytucje 
uwzględniają w swoich obliczeniach 
wartości ekonomicznej kapitału własnego 
zgodnie z ust. 5;

Or. en

Poprawka 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera c
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy środki nadzorcze są wymagane 
również w przypadku zmniejszenia się 
dochodu netto instytucji z tytułu odsetek, o 
którym mowa w art. 84 ust. 1, w wyniku 
potencjalnych zmian stóp procentowych.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Należy pokryć ryzyko straty, a nie ryzyko naturalnych wahań dochodu.

Poprawka 260
Esther de Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 18 – litera c
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 5 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czy środki nadzorcze są wymagane 
również w przypadku zmniejszenia się
dochodu netto instytucji z tytułu odsetek, o 
którym mowa w art. 84 ust. 1, w wyniku 
potencjalnych zmian stóp procentowych.

c) wspólne założenia dotyczące 
modelowania i parametrów, w tym 
założenia dotyczące zachowań, które 
instytucje odzwierciedlają w swoich 
obliczeniach dochodu netto z tytułu 
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odsetek oraz określają, co oznacza „duży 
spadek” do celów ust. 5.

Or. en

Poprawka 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 18 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 7 a (nowy) i ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 7a i 7b w 
brzmieniu:

7a. Do celów lit. ja) oraz art. 448a 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013, do dnia 
1 czerwca 2020 r. EUNB wyda wytyczne 
zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010 w celu określenia dalszych 
szczegółowych aspektów przeglądu 
ostrożnościowego i oceny ostrożnościowej 
w odniesieniu do czynników i ryzyk 
związanych z ochroną środowiska, 
polityką społeczną i ładem 
korporacyjnym, łącznie z ryzykami 
związanymi z amortyzacją aktywów w 
wyniku zmian regulacyjnych. W procesie 
oceny uwzględnia się, w zależności od 
sytuacji, konkretne kryteria jakościowe i 
ilościowe oraz wskaźniki umożliwiające 
stwierdzenie, czy ogólna strategia 
biznesowa i polityka inwestycyjna 
instytucji są zgodne z celami paryskimi i 
powiązanymi celami UE w zakresie 
ochrony środowiska, polityki społecznej i 
ładu korporacyjnego.

7b. Opierając się na doświadczeniu 
zdobytym w ramach stosowania 
wytycznych, o których mowa w ust. 7a, 
EUNB opracuje projekty regulacyjnych 
standardów technicznych, które mają 
służyć ustanowieniu standardu 
metodologicznego dla określania i 
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pomiaru ryzyk i czynników 
zrównoważenia na podstawie ram 
adekwatności kapitałowej opartych na 
jasno wykazanych ryzykach. EUNB 
przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia 1 lipca 2022 r. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia regulacyjnych 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–
14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 262
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 18 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W celu proporcjonalnego 
stosowania przepisów niniejszej dyrektywy 
i rozporządzenia (UE) nr 575/2013 
właściwe organy powinny szczegółowo 
wyjaśnić w ramach przeglądu 
ostrożnościowego i oceny ostrożnościowej, 
w jaki sposób uwzględniają wielkość i 
zakres działalności instytucji oraz 
złożoność ryzyk wynikających z modelu 
działalności instytucji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta podkreśla znaczenie zasady proporcjonalności w kontekście przeglądu 
ostrożnościowego i oceny ostrożnościowej.
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Poprawka 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 18 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 98 – ustęp 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) dodaje się ust. 7c w brzmieniu:

7c. Do celów (nowego) ust. 3c, do dnia 
1 czerwca 2021 r. EUNB wyda wytyczne 
zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010 w celu określenia kryteriów 
jakościowych i ilościowych oraz 
wskaźników umożliwiających wskazanie 
transakcji, które ze względu na swoją 
strukturę mogą przynieść istotne korzyści 
podatkowe.

Opierając się na doświadczeniu zdobytym 
w ramach stosowania wytycznych, o 
których mowa w ust. 1, EUNB opracuje 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych, które mają służyć 
ustanowieniu standardu 
metodologicznego dla wskazywania 
transakcji, które ze względu na swoją 
strukturę mogą przynieść istotne korzyści 
podatkowe.

EUNB przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia 1 lipca 2022 r. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
regulacyjnych standardów technicznych, 
o których mowa w akapicie drugim, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 99 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) w art. 99 ust. 2 skreśla się lit. b). skreśla się

Or. en

Poprawka 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 102 – ustęp 1 – litera a

Tekst obowiązujący Poprawka

19a) w art. 102 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:

a) instytucja nie spełnia wymogów 
niniejszej dyrektywy lub rozporządzenia
(UE) nr 575/2013;

„a) instytucja nie spełnia wymogów 
niniejszej dyrektywy, w tym art. 104b, lub 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Poprawka 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 b (nowy)
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 102 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

19b) w art. 102 lit. b) otrzymuje 
brzmienie:
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b) właściwe organy dysponują 
dowodami, że prawdopodobne jest, że 
instytucja ta naruszy wymogi niniejszej 
dyrektywy lub rozporządzenia (UE) nr 
575/2013 w ciągu najbliższych 12 
miesięcy.

„b) właściwe organy dysponują 
dowodami, że prawdopodobne jest, że 
instytucja ta naruszy wymogi niniejszej 
dyrektywy, w tym art. 104b, lub 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy.

”

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Poprawka 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 103

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) skreśla się art. 103. skreśla się

Or. en

Poprawka 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 103

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) skreśla się art. 103. skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno się skreślać art. 103, ponieważ umożliwia on stosowanie środków służących 
zachowaniu proporcjonalności.
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Poprawka 269
Neena Gill

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 103

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) skreśla się art. 103. skreśla się

Or. en

Poprawka 270
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 103

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20) skreśla się art. 103. skreśla się

Or. en

Poprawka 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów art. 97, art. 98 ust. 4, art. 
101 ust. 4 i art. 102 oraz do celów 
stosowania rozporządzenia (UE) nr 

1. Do celów art. 92 ust. 2 lit. b), art.
97, art. 98 ust. 4, art. 101 ust. 4 i art. 102 
oraz do celów stosowania rozporządzenia
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575/2013 właściwe organy dysponują 
przynajmniej uprawnieniami do:

(UE) nr 575/2013 właściwe organy 
dysponują przynajmniej uprawnieniami do:

Or. en

Poprawka 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagania od instytucji posiadania 
dodatkowych funduszy własnych 
przewyższających wymogi określone w 
rozporządzeniu (UE) nr 575/2013, zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 104a;

a) wymagania od instytucji posiadania 
dodatkowych funduszy własnych 
przewyższających wymogi określone w 
rozporządzeniu (UE) nr 575/2013, zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 104a i art. 
104b;

Or. en

Poprawka 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wymagania od instytucji 
przedstawienia planu przywrócenia 
zgodności z wymogami nadzorczymi 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i z 
rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 oraz 
określenia terminu wdrożenia tego planu, 
w tym poprawek dotyczących jego zakresu 
i terminu jego wdrożenia;

c) wymagania od instytucji 
przedstawienia planu przywrócenia 
zgodności z wymogami nadzorczymi 
zgodnie z niniejszą dyrektywą i z 
rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 oraz 
określenia nieprzekraczającego jednego 
roku terminu wdrożenia tego planu, w tym 
poprawek dotyczących jego zakresu i 
terminu jego wdrożenia;

Or. en
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Poprawka 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymagania od instytucji 
stosowania szczególnej polityki w zakresie 
rezerw lub szczególnego traktowania 
aktywów w kontekście wymogów w 
zakresie funduszy własnych;

d) wymagania od instytucji 
stosowania szczególnej polityki w zakresie 
rezerw lub szczególnego traktowania 
aktywów lub pozycji pozabilansowych w 
kontekście wymogów w zakresie funduszy 
własnych lub, w przypadku gdy 
obowiązujące ramy rachunkowości 
pozwalają na elastyczny wybór polityk lub 
wymagają subiektywnych szacunków, a 
konkretny sposób wdrożenia wybrany 
przez instytucję jest niewłaściwy lub 
niedostatecznie ostrożny z nadzorczego 
punktu widzenia, wymagania od instytucji 
stosowania szczególnych przepisów, 
odliczeń lub filtrów do celów obliczania 
tylko funduszy własnych;

Or. en

Poprawka 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wymagania od instytucji 
ograniczenia wysokości zmiennego 
składnika wynagrodzenia jako odsetka 
przychodów netto, w przypadku gdy jego 

g) wymagania od instytucji 
ograniczenia wysokości zmiennego 
składnika wynagrodzenia jako odsetka 
przychodów netto, w przypadku gdy jego 
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wysokość utrudnia utrzymanie 
prawidłowej bazy kapitałowej;

wysokość utrudnia utrzymanie 
prawidłowej bazy kapitałowej; oraz 
wymagania od instytucji kredytowych i 
firm inwestycyjnych przestrzegania 
wytycznych wydanych przez EUNB w 
odniesieniu do polityki wynagrodzeń 
neutralnej pod względem płci.

Or. en

Poprawka 276
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) wymagania ujawniania 
dodatkowych informacji wyłącznie na 
zasadzie ad hoc.

l) wymagania ujawniania 
dodatkowych informacji na rzecz 
instytucji, które są narażone na podobne 
ryzyka; właściwe organy mogą stosować 
uprawnienia przewidziane w akapicie 
pierwszym, z wyjątkiem lit. a) i k), w 
odniesieniu do tych instytucji w podobny 
lub taki sam sposób, w przypadku gdy 
państwo członkowskie przekazało 
właściwemu organowi kompetencje 
prawne w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) wymagania ujawniania l) wymagania ujawniania 
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dodatkowych informacji wyłącznie na 
zasadzie ad hoc.

dodatkowych informacji;

Or. en

Poprawka 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 lit. j) właściwe organy
mogą nałożyć na instytucje dodatkowe 
obowiązki sprawozdawcze lub zwiększyć
ich częstotliwość wyłącznie wtedy, gdy
przekazanie informacji nie prowadzi do 
ich powielenia i gdy spełniony jest jeden z 
następujących warunków:

Do celów ust. 1 lit. j) właściwe organy
nakładają na instytucje dodatkowe 
obowiązki sprawozdawcze lub zwiększają
ich częstotliwość przynajmniej wtedy, gdy 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatkowe informacje są 
wymagane na czas trwania programu 
oceny nadzorczej instytucji zgodnie z art. 
99.

c) dodatkowe informacje są 
wymagane na czas trwania programu 
oceny nadzorczej instytucji zgodnie z art. 
99 lub do celów przeglądu 
ostrożnościowego i oceny ostrożnościowej, 
o których mowa w art. 97. 

Or. en
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Poprawka 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 – litera a
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, których przekazania można 
wymagać od instytucji, uznaje się za 
stanowiące powielenie informacji, o 
którym mowa w akapicie pierwszym, jeżeli 
te same lub zasadniczo te same informacje 
są już dostępne właściwemu organowi, 
mogą zostać wygenerowane przez 
właściwy organ lub uzyskane w inny 
sposób niż w drodze nałożenia na 
instytucję obowiązku ich przekazania. 
Jeżeli informacje są dostępne właściwemu 
organowi w innym formacie lub w innym 
stopniu szczegółowości niż dodatkowe 
informacje podlegające przekazaniu, 
właściwy organ nie nakłada obowiązku 
przekazania dodatkowych informacji w 
sytuacji, gdy ten inny format lub poziom 
szczegółowości nie uniemożliwia 
organowi wygenerowania zasadniczo 
podobnych informacji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 281
Roberto Gualtieri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nakładają wymóg w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), 
wyłącznie w przypadku, gdy na podstawie 

Właściwe organy nakładają wymóg w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), 
wyłącznie w sytuacji, gdy na podstawie 
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przeglądów dokonanych zgodnie z art. 97 i 
101 stwierdzą, że w odniesieniu do 
indywidualnej instytucji zachodzi dowolna 
z następujących sytuacji:

przeglądów dokonanych zgodnie z art. 97 i 
101 stwierdzą, że w odniesieniu do 
indywidualnej instytucji zachodzi dowolna 
z następujących sytuacji:

Or. en

Poprawka 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nakładają wymóg w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a),
wyłącznie w przypadku, gdy na podstawie 
przeglądów dokonanych zgodnie z art. 97 i 
101 stwierdzą, że w odniesieniu do 
indywidualnej instytucji zachodzi dowolna 
z następujących sytuacji:

Właściwe organy nakładają wymóg w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a),
przynajmniej w przypadku, gdy na 
podstawie przeglądów dokonanych 
zgodnie z art. 97 i 101 stwierdzą, że w 
odniesieniu do indywidualnej instytucji 
zachodzi dowolna z następujących 
sytuacji:

Or. en

Poprawka 283
Marco Valli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nakładają wymóg w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a),
wyłącznie w przypadku, gdy na podstawie 
przeglądów dokonanych zgodnie z art. 97 i 
101 stwierdzą, że w odniesieniu do 

Właściwe organy nakładają wymóg w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), w 
przypadku, gdy na podstawie przeglądów 
dokonanych zgodnie z art. 97 i 101 
stwierdzą, że w odniesieniu do 
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indywidualnej instytucji zachodzi dowolna 
z następujących sytuacji:

indywidualnej instytucji zachodzi dowolna 
z następujących sytuacji:

Or. en

Poprawka 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nakładają wymóg w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a),
wyłącznie w przypadku, gdy na podstawie 
przeglądów dokonanych zgodnie z art. 97 i 
101 stwierdzą, że w odniesieniu do 
indywidualnej instytucji zachodzi dowolna 
z następujących sytuacji:

Właściwe organy nakładają wymóg w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), w 
przypadku, gdy na podstawie przeglądów 
dokonanych zgodnie z art. 97 i 101 
stwierdzą, że w odniesieniu do 
indywidualnej instytucji zachodzi dowolna 
z następujących sytuacji:

Or. en

Poprawka 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) instytucja osiągnęła taki rozmiar i 
poziom złożoności, że jej upadłość 
doprowadziłaby do znaczących zakłóceń 
gospodarki danego państwa 
członkowskiego lub jego części;

Or. en
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Poprawka 286
Roberto Gualtieri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instytucja nie spełnia wymogów 
określonych w art. 73 i 74 niniejszej 
dyrektywy lub w art. 393 rozporządzenia
(UE) nr 575/2013 i jest 
nieprawdopodobne, by zastosowanie 
wyłącznie innych środków 
administracyjnych przyniosło w 
stosownym terminie wystarczającą 
poprawę zasad, procedur, mechanizmów i 
strategii;

b) instytucja nie spełnia wymogów 
określonych w art. 73 i 74 niniejszej 
dyrektywy lub w art. 393 rozporządzenia
(UE) nr 575/2013 i zastosowanie 
wyłącznie innych środków 
administracyjnych mogłoby nie wystarczać 
do poprawy zasad, procedur, 
mechanizmów i strategii w stosownym 
terminie;

Or. en

Poprawka 287
Marco Valli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instytucja nie spełnia wymogów 
określonych w art. 73 i 74 niniejszej 
dyrektywy lub w art. 393 rozporządzenia
(UE) nr 575/2013 i jest nieprawdopodobne, 
by zastosowanie wyłącznie innych 
środków administracyjnych przyniosło w 
stosownym terminie wystarczającą 
poprawę zasad, procedur, mechanizmów i 
strategii;

b) instytucja nie spełnia wymogów 
określonych w art. 73 i 74 niniejszej 
dyrektywy lub w art. 393 rozporządzenia
(UE) nr 575/2013 i jest nieprawdopodobne, 
by inne środki nadzorcze okazały się 
wystarczające do spełnienia tych 
wymogów w stosownym terminie;

Or. en
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Poprawka 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nie nakładają wymogu 
w zakresie dodatkowych funduszy 
własnych, o którym mowa w art. 104 ust. 1 
lit. a), w celu pokrycia ryzyk 
makroostrożnościowych lub systemowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nie nakładają wymogu 
w zakresie dodatkowych funduszy 
własnych, o którym mowa w art. 104 ust. 1 
lit. a), w celu pokrycia ryzyk 
makroostrożnościowych lub systemowych.

skreśla się

Or. en

Poprawka 290
Marco Valli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 1 – akapit 2



AM\1144242PL.docx 171/184 PE616.798v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy nie nakładają wymogu w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), w 
celu pokrycia ryzyk
makroostrożnościowych lub systemowych.

Właściwe organy nakładają wymóg w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych, 
o którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), w 
celu pokrycia ryzyk systemowych
wynikających z ekspozycji na niepłynne 
aktywa finansowe.

Or. en

Poprawka 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 lit. a) ryzyka lub elementy 
ryzyk są uznawane za niepokryte lub 
niewystarczająco pokryte wymogami w 
zakresie funduszy własnych określonymi w 
częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013
wyłącznie wtedy, gdy kwota, rodzaj i 
struktura kapitału uznawanego za 
odpowiedni przez właściwy organ w 
wyniku nadzorczego przeglądu oceny 
dokonanej przez instytucje zgodnie z art. 
73 akapit pierwszy są wyższe niż wymogi 
w zakresie funduszy własnych instytucji 
określone w częściach trzeciej, czwartej, 
piątej i siódmej rozporządzenia (UE) nr 
575/2013.

Do celów ust. 1 lit. a) ryzyka lub elementy 
ryzyk są uznawane za niepokryte lub 
niewystarczająco pokryte wymogami w 
zakresie funduszy własnych określonymi w 
częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 
wtedy, gdy kwota, rodzaj i struktura 
kapitału uznawanego za odpowiedni przez 
właściwy organ w wyniku nadzorczego 
przeglądu oceny dokonanej przez 
instytucje zgodnie z art. 73 akapit pierwszy 
są wyższe niż wymogi w zakresie funduszy 
własnych instytucji określone w częściach 
trzeciej, czwartej, piątej i siódmej 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Or. en

Poprawka 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów ust. 1 lit. a) ryzyka lub elementy 
ryzyk są uznawane za niepokryte lub 
niewystarczająco pokryte wymogami w 
zakresie funduszy własnych określonymi w 
częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013 
wyłącznie wtedy, gdy kwota, rodzaj i 
struktura kapitału uznawanego za 
odpowiedni przez właściwy organ w 
wyniku nadzorczego przeglądu oceny 
dokonanej przez instytucje zgodnie z art. 
73 akapit pierwszy są wyższe niż wymogi 
w zakresie funduszy własnych instytucji 
określone w częściach trzeciej, czwartej, 
piątej i siódmej rozporządzenia (UE) nr 
575/2013.

Do celów ust. 1 lit. a) ryzyka lub elementy 
ryzyk są uznawane za niepokryte 
wymogami w zakresie funduszy własnych 
określonymi w częściach trzeciej, czwartej, 
piątej i siódmej rozporządzenia (UE) nr 
575/2013 wyłącznie wtedy, gdy kwota, 
rodzaj i struktura kapitału uznawanego za 
odpowiedni przez właściwy organ w 
wyniku nadzorczego przeglądu oceny 
dokonanej przez instytucje zgodnie z art. 
73 akapit pierwszy są wyższe niż wymogi 
w zakresie funduszy własnych instytucji 
określone w częściach trzeciej, czwartej, 
piątej i siódmej rozporządzenia (UE) nr 
575/2013.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 104a ust. 1 wniosek dotyczący przeglądu CRD 5 zawiera wyjaśnienia dotyczące 
zakresu sytuacji specyficznej dla firm, która może uzasadniać wymóg w ramach filaru 2 
(P2R). Zakres pozostaje szeroki, lecz niektóre wyraźne wykluczenia są pozytywnie oceniane. 
Mówiąc konkretniej, nie można go użyć do odwrócenia wyborów przyjętych w tekście na 
poziomie 1. Obecne brzmienie art. 104a ust. 2 daje organom nadzoru możliwość 
zastosowania wymogu w ramach filaru 2 do zastąpienia uzgodnień tymczasowych lub klauzul 
praw nabytych, lecz także wyjątków w ramach filaru 1 i ekspozycji podlegających wadze 
ryzyka 0% w ramach filaru 1.

Poprawka 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka lub elementy 
takich ryzyk, które nie podlegają 
szczególnemu wymogowi w zakresie 
funduszy własnych. Może to obejmować 
ryzyka lub elementy ryzyk, które są 
wyraźnie wyłączone z wymogów w 
zakresie funduszy własnych określonych 
w częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

skreśla się

Or. en

Poprawka 294
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka lub elementy
takich ryzyk, które nie podlegają 
szczególnemu wymogowi w zakresie 
funduszy własnych. Może to obejmować 
ryzyka lub elementy ryzyk, które są 
wyraźnie wyłączone z wymogów w 
zakresie funduszy własnych określonych w 
częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Do celów akapitu pierwszego właściwe 
organy mogą uznać ryzyka lub elementy 
ryzyk za nieobjęte rozporządzeniem (UE) 
nr 575/2013, jeśli są wyraźnie wyłączone z
traktowania w ramach wymogów w 
zakresie funduszy własnych określonych w 
częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej tego rozporządzenia albo jeśli nie 
są nimi objęte.

Ryzyka lub elementy ryzyk, które należy 
uznać za niewystarczająco objęte tym 
rozporządzeniem, mogą obejmować 
ryzyka lub elementy ryzyk, które pomimo 
spełnienia zastosowanych wymogów 
określonych w częściach trzeciej, czwartej, 
piątej i siódmej rozporządzenia (UE) nr 
575/2013 potencjalnie zostały zaniżone.
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Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka lub elementy 
takich ryzyk, które nie są pokryte 
wymogami w zakresie funduszy własnych 
określonymi w częściach trzeciej, czwartej, 
piątej i siódmej rozporządzenia (UE) nr 
575/2013 lub są nimi pokryte w 
niewystarczającym stopniu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie art. 104a ust. 1 lit. a) w celu sprecyzowania, które ryzyka 
lub elementy ryzyk należy uznać za nieobjęte rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 lub objęte 
nim w niewystarczającym stopniu.

Poprawka 295
Marco Valli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka lub elementy 
takich ryzyk, które nie podlegają 
szczególnemu wymogowi w zakresie 
funduszy własnych. Może to obejmować 
ryzyka lub elementy ryzyk, które są 
wyraźnie wyłączone z wymogów w
zakresie funduszy własnych określonych 
w częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka finansowe lub 
elementy takich ryzyk, które nie są pokryte 
wymogami w zakresie funduszy własnych
określonymi w częściach trzeciej, czwartej, 
piątej, szóstej i siódmej rozporządzenia
(UE) nr 575/2013 lub są nimi pokryte w 
niewystarczającym stopniu. Ryzyk lub 
elementów takich ryzyk nie uznaje się za 
odpowiednio pokrytych wymogami w 
zakresie funduszy własnych określonymi 
w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013, w 
przypadku gdy takie ryzyka wynikają z 
dużych ekspozycji na złożone i wysoce 
płynne aktywa finansowe, które 
prawdopodobnie zostały zaniżone z 
powodu ich trudnej wyceny i zastosowania 
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modelu wewnętrznego, mimo że spełnione 
zostały wymogi określone w częściach 
trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Or. en

Uzasadnienie

Złożone i niepłynne instrumenty finansowe można wyceniać tylko za pomocą złożonych 
modeli wewnętrznych oraz trudno jest je oceniać i upłynniać, zwłaszcza w skrajnych 
warunkach rynkowych. Ponieważ stwarzają one duże zagrożenie dla stabilności finansowej, 
niezbędny jest dodatkowy kapitał regulacyjny w celu zapewnienia odpowiednich buforów.

Poprawka 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka lub elementy 
takich ryzyk, które nie podlegają 
szczególnemu wymogowi w zakresie 
funduszy własnych. Może to obejmować 
ryzyka lub elementy ryzyk, które są 
wyraźnie wyłączone z wymogów w 
zakresie funduszy własnych określonych 
w częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka lub elementy 
takich ryzyk, które nie podlegają 
szczególnemu wymogowi w zakresie 
funduszy własnych.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 104a ust. 1 wniosek dotyczący przeglądu CRD 5 zawiera wyjaśnienia dotyczące 
zakresu sytuacji specyficznej dla firm, która może uzasadniać wymóg w ramach filaru 2 
(P2R). Zakres pozostaje szeroki, lecz niektóre wyraźne wykluczenia są pozytywnie oceniane. 
Mówiąc konkretniej, nie można go użyć do odwrócenia wyborów przyjętych w tekście na 
poziomie 1. Obecne brzmienie art. 104a ust. 2 daje organom nadzoru możliwość 
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zastosowania wymogu w ramach filaru 2 do zastąpienia uzgodnień tymczasowych lub klauzul 
praw nabytych, lecz także wyjątków w ramach filaru 1 i ekspozycji podlegających wadze 
ryzyka 0% w ramach filaru 1.

Poprawka 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka lub elementy 
takich ryzyk, które nie podlegają 
szczególnemu wymogowi w zakresie 
funduszy własnych. Może to obejmować 
ryzyka lub elementy ryzyk, które są 
wyraźnie wyłączone z wymogów w 
zakresie funduszy własnych określonych 
w częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka straty lub 
elementy takich ryzyk, które nie podlegają 
szczególnemu wymogowi w zakresie 
funduszy własnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji przyczyniłby się do nadania organom nadzoru uprawnienia do zastąpienia 
woli prawodawcy, w sprzeczności z hierarchią norm, poprzez nałożenie wymogów 
kapitałowych w odniesieniu do ryzyk, które zostały wyraźnie wyłączone przez prawodawcę w 
ustawodawstwie poziomu 1. W związku z tym należy przeformułować ten wniosek, aby 
wykluczyć możliwość uwzględnienia przez organy nadzoru ryzyk „wyraźnie wyłączonych” z 
filaru 1.

Poprawka 298
Roberto Gualtieri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka lub elementy 
takich ryzyk, które nie podlegają 
szczególnemu wymogowi w zakresie 
funduszy własnych. Może to obejmować
ryzyka lub elementy ryzyk, które są 
wyraźnie wyłączone z wymogów w 
zakresie funduszy własnych określonych w 
częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Do celów akapitu pierwszego kapitał 
uznawany za odpowiedni pokrywa 
wszystkie istotne ryzyka lub elementy 
takich ryzyk, które nie podlegają 
szczególnemu wymogowi w zakresie 
funduszy własnych. Obejmuje to ryzyka 
lub elementy ryzyk, które są wyraźnie 
wyłączone z wymogów w zakresie 
funduszy własnych określonych w 
częściach trzeciej, czwartej, piątej i 
siódmej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Or. en

Poprawka 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ryzyko stopy procentowej wynikające z 
pozycji w ramach portfela niehandlowego 
uznaje się za istotne wyłącznie w
przypadku, gdy wartość ekonomiczna 
kapitału własnego zmniejsza się o ponad 
15 % kapitału Tier I instytucji w wyniku 
zastosowania dowolnego z sześciu 
scenariuszy wstrząsu, o których mowa w 
art. 98 ust. 5, stosowanych do celów 
nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych lub w jakimkolwiek innym 
przypadku określonym przez EUNB na 
podstawie art. 98 ust. 5 lit. c).

W przypadku gdy wartość ekonomiczna 
kapitału własnego zmniejsza się o ponad 
15 % kapitału Tier I instytucji w wyniku 
zastosowania dowolnego z sześciu 
scenariuszy wstrząsu, o których mowa w 
art. 98 ust. 5, stosowanych do celów 
nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych lub w jakimkolwiek innym 
przypadku określonym przez EUNB na 
podstawie art. 98 ust. 5 lit. c), właściwe 
organy oceniają, czy ryzyko stopy 
procentowej wynikające z pozycji w 
ramach portfela niehandlowego prowadzi 
do ryzyka straty i czy w związku z tym 
należy uznać je za istotne.

Or. en
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji przyczyniłby się do nadania organom nadzoru uprawnienia do zastąpienia 
woli prawodawcy, w sprzeczności z hierarchią norm, poprzez nałożenie wymogów 
kapitałowych w odniesieniu do ryzyk, które zostały wyraźnie wyłączone przez prawodawcę w 
ustawodawstwie poziomu 1. W związku z tym należy przeformułować ten wniosek, aby 
wykluczyć możliwość uwzględnienia przez organy nadzoru ryzyk „wyraźnie wyłączonych” z 
filaru 1.

Poprawka 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ryzyko stopy procentowej wynikające z 
pozycji w ramach portfela niehandlowego 
uznaje się za istotne wyłącznie w 
przypadku, gdy wartość ekonomiczna 
kapitału własnego zmniejsza się o ponad 
15 % kapitału Tier I instytucji w wyniku 
zastosowania dowolnego z sześciu 
scenariuszy wstrząsu, o których mowa w 
art. 98 ust. 5, stosowanych do celów 
nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych lub w jakimkolwiek innym 
przypadku określonym przez EUNB na 
podstawie art. 98 ust. 5 lit. c).

Ryzyko stopy procentowej wynikające z 
pozycji w ramach portfela niehandlowego 
uznaje się za istotne zwłaszcza w 
przypadku, gdy wartość ekonomiczna 
kapitału własnego zmniejsza się o ponad 
15 % kapitału Tier I instytucji w wyniku 
zastosowania dowolnego z sześciu 
scenariuszy wstrząsu, o których mowa w 
art. 98 ust. 5, stosowanych do celów 
nadzorczych w odniesieniu do stóp 
procentowych lub w jakimkolwiek innym 
przypadku określonym przez EUNB na 
podstawie art. 98 ust. 5 lit. c).

Or. en

Poprawka 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja spełnia wymóg w zakresie 
dodatkowych funduszy własnych, o którym 
mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), za pomocą 
instrumentów funduszy własnych 
podlegających następującym warunkom:

Właściwy organ nakłada na instytucje
wymóg w zakresie dodatkowych funduszy 
własnych, o którym mowa w art. 104 ust. 1 
lit. a), za pomocą instrumentów funduszy 
własnych podlegających następującym 
warunkom:

Or. en

Poprawka 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Właściwe organy mogą nałożyć na 
instytucje wymóg spełnienia dodatkowych 
wymogów w zakresie funduszy własnych, 
o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), w 
odniesieniu do kapitału podstawowego 
Tier I.

Or. en

Poprawka 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fundusze własne wykorzystywane do 
spełnienia wymogu w zakresie 
dodatkowych funduszy własnych, o którym 
mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), nie mogą być 

Fundusze własne wykorzystywane do 
spełnienia wymogu w zakresie 
dodatkowych funduszy własnych, o którym 
mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), nie mogą być 
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wykorzystywane do spełnienia 
jakiegokolwiek z wymogów w zakresie 
funduszy własnych określonych w art. 92 
ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 
575/2013 ani wymogu połączonego bufora 
zdefiniowanego w art. 128 pkt 6 niniejszej 
dyrektywy.

wykorzystywane do spełnienia 
jakiegokolwiek z wymogów w zakresie 
funduszy własnych określonych w art. 92 
ust. 1 lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013 ani wymogu połączonego 
bufora zdefiniowanego w art. 128 pkt 6 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego 
fundusze własne wykorzystywane do 
spełnienia wymogu w zakresie 
dodatkowych funduszy własnych, o 
którym mowa w art. 104 ust. 1 lit. a), 
nałożonego przez właściwe organy w celu 
pokrycia ryzyk lub elementów ryzyka w 
niewystarczający sposób uwzględnionych 
w art. 92 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013, mogą być wykorzystane do 
spełnienia wymogu połączonego bufora, o 
którym mowa w art. 128 pkt 6 niniejszej 
dyrektywy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Właściwy organ należycie
uzasadnia na piśmie wobec każdej 
instytucji decyzję o nałożeniu wymogu w 
zakresie dodatkowych funduszy własnych 
na podstawie art. 104 ust. 1 lit. a), co 
najmniej jasno przedstawiając pełną 
ocenę elementów, o których mowa w ust. 
1–4. W przypadku określonym w ust. 1 lit. 
d) obejmuje to podanie konkretnych 
powodów, dla których wydanie 
wytycznych dotyczących kapitału uznaje 
się już za niewystarczające.

5. Właściwy organ uzasadnia na 
piśmie wobec każdej instytucji decyzję o 
nałożeniu wymogu w zakresie 
dodatkowych funduszy własnych na 
podstawie art. 104 ust. 1 lit. a).

Or. en

Poprawka 306
Barbara Kappel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających sposób pomiaru ryzyk i 
elementów ryzyk, o których mowa w ust. 
2.

skreśla się

EUNB zapewnia, by projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
były proporcjonalne w świetle:

a) obciążeń związanych z ich
wdrożeniem, spoczywających na 
instytucjach i właściwych organach; oraz

b) możliwości, że ogólnie wyższy 
poziom wymogów kapitałowych mających 
zastosowanie w przypadku, gdy instytucje 
nie stosują modeli wewnętrznych, może 
uzasadniać nałożenie niższych wymogów 
kapitałowych w przypadku oceny ryzyk i 
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elementów ryzyk zgodnie z ust. 2.

EUNB przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia [one year after entry into force] r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w ust. 6, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających sposób pomiaru ryzyk i 
elementów ryzyk, o których mowa w ust. 
2.

skreśla się

EUNB zapewnia, by projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
były proporcjonalne w świetle:

a) obciążeń związanych z ich 
wdrożeniem, spoczywających na 
instytucjach i właściwych organach; oraz

b) możliwości, że ogólnie wyższy 
poziom wymogów kapitałowych mających 
zastosowanie w przypadku, gdy instytucje 
nie stosują modeli wewnętrznych, może 
uzasadniać nałożenie niższych wymogów 
kapitałowych w przypadku oceny ryzyk i 
elementów ryzyk zgodnie z ust. 2.

EUNB przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia [one year after entry into force] r.
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Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w ust. 6, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010.

Or. en

Poprawka 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających sposób pomiaru ryzyk i 
elementów ryzyk, o których mowa w ust. 
2.

skreśla się

EUNB zapewnia, by projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
były proporcjonalne w świetle:

a) obciążeń związanych z ich 
wdrożeniem, spoczywających na 
instytucjach i właściwych organach; oraz

b) możliwości, że ogólnie wyższy 
poziom wymogów kapitałowych mających 
zastosowanie w przypadku, gdy instytucje 
nie stosują modeli wewnętrznych, może 
uzasadniać nałożenie niższych wymogów 
kapitałowych w przypadku oceny ryzyk i 
elementów ryzyk zgodnie z ust. 2.

EUNB przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia [one year after entry into force] r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w ust. 6, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010.
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Or. en

Poprawka 309
Marco Valli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2013/36/UE
Artykuł 104 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających sposób pomiaru ryzyk i 
elementów ryzyk, o których mowa w ust. 
2.

skreśla się

EUNB zapewnia, by projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
były proporcjonalne w świetle:

a) obciążeń związanych z ich 
wdrożeniem, spoczywających na 
instytucjach i właściwych organach; oraz

b) możliwości, że ogólnie wyższy 
poziom wymogów kapitałowych mających 
zastosowanie w przypadku, gdy instytucje 
nie stosują modeli wewnętrznych, może 
uzasadniać nałożenie niższych wymogów 
kapitałowych w przypadku oceny ryzyk i 
elementów ryzyk zgodnie z ust. 2.

EUNB przedłoży Komisji te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia [one year after entry into force] r.

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w ust. 6, 
zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010.

Or. en


	1144242PL.docx

