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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
  większość oddanych głosów
**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 

 większość oddanych głosów
**II Procedura współpracy (drugie czytanie)

 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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1. PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej 
dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. 
odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe
(COM(2004)0486 – C6-0141/2004 – 2004/0155(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0486)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. ... Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0141/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Prawnej (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 3 a (nowy)

(3a) W komunikacie Komisji z 11 maja 
1999 r. zatytułowanym „Wprowadzanie w 
życie ram dla rynków finansowych: plan 
działania” zostały określone różne cele, 
które powinny zostać osiągnięte dla 
realizacji rynku wewnętrznego usług 
finansowych. Celem określonym przez 
Radę Europejską obradującą w dniach 
23-24 marca 2000 r. w Lizbonie jest 
wdrożenie planu działań do 2005 r. 
Ważnym elementem planu działań jest 
nowe sformułowanie postanowień 

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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odnoszących się do funduszy własnych.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy konieczne jest odniesienie do planu działań w sektorze finansowym, 
ponieważ w tym kontekście nowe sformułowanie postanowień odnoszących się do funduszy 
własnych uważa się za ważny element.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 9

(9) Zasady wzajemnego uznawania i 
nadzoru w rodzimym Państwie 
Członkowskim wymagają, aby właściwe 
władze Państwa Członkowskiego 
odmówiły udzielenia zezwolenia lub 
cofnęły zezwolenie w przypadku, gdy takie 
czynniki jak treść programu działalności, 
rozmieszczenie geograficzne działalności 
lub faktycznie prowadzona działalność 
wyraźnie wskazują, że instytucja 
kredytowa wybrała system prawny danego 
Państwa Członkowskiego w celu 
uniknięcia bardziej wymagających norm 
obowiązujących w innym Państwie 
Członkowskim, w którym instytucja ta 
zamierza prowadzić lub już prowadzi 
większą część swojej działalności. 
Instytucja kredytowa będąca osobą prawną 
powinna uzyskać zezwolenie w Państwie 
Członkowskim, w którym ma ona swoją 
siedzibę statutową. Instytucja kredytowa 
niebędąca osobą prawną powinna uzyskać 
zezwolenie w tym Państwie 
Członkowskim, w którym ma ona siedzibę 
zarządu. Ponadto Państwa Członkowskie 
powinny wymagać, aby siedziba zarządu 
instytucji kredytowej zawsze znajdowała 
się w jej rodzimym Państwie 
Członkowskim i faktycznie tam działała.

(9) Zasady wzajemnego uznawania i 
nadzoru w rodzimym Państwie 
Członkowskim wymagają, aby właściwe 
władze Państwa Członkowskiego 
odmówiły udzielenia zezwolenia lub 
cofnęły zezwolenie w przypadku, gdy takie 
czynniki jak treść programu działalności, 
rozmieszczenie geograficzne działalności 
lub faktycznie prowadzona działalność 
wyraźnie wskazują, że instytucja 
kredytowa wybrała system prawny danego 
Państwa Członkowskiego w celu 
uniknięcia bardziej wymagających norm 
obowiązujących w innym Państwie 
Członkowskim, w którym instytucja ta 
zamierza prowadzić lub już prowadzi 
większą część swojej działalności. O ile 
nie wynika to w sposób jednoznaczny z 
warunków, a większość aktywów 
przedsiębiorstw należących do grupy 
bankowej znajduje się jednak w innym 
Państwie Członkowskim, którego 
właściwe władze sprawują nadzór 
skonsolidowany, w związku z art. 125 i 
126 zmiana właściwości sprawowania 
nadzoru skonsolidowanego może być 
dokonana wyłącznie za zgodą 
wymienionych właściwych władz.
Instytucja kredytowa niebędąca osobą 
prawną powinna uzyskać zezwolenie w 
tym Państwie Członkowskim, w którym 
ma ona siedzibę zarządu. Ponadto Państwa 
Członkowskie powinny wymagać, aby 
siedziba zarządu instytucji kredytowej 
zawsze znajdowała się w jej rodzimym 
Państwie Członkowskim i faktycznie tam 
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działała.

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera poprawkę Rady, której celem jest zapobieżenie „arbitrażowi 
nadzorczemu”, tzn. samo przeniesienie siedziby nie powinno następować wyłącznie w celu 
bycia poddanym nadzorowi innego organu kontrolnego.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 34

(34) Należy zatem uwzględnić 
różnorodność instytucji kredytowych we 
Wspólnocie, ustanawiając alternatywne 
metody obliczania minimalnych wymogów 
kapitałowych w odniesieniu do ryzyka 
kredytowego uwzględniające różne 
poziomy wrażliwości na ryzyko i 
wymagające różnych stopni złożoności. 
Stosowanie zewnętrznych ratingów i 
własnych oszacowań instytucji 
kredytowych dotyczących poszczególnych 
parametrów ryzyka kredytowego stanowi 
istotne wzmocnienie wrażliwości na 
ryzyko i ostrożnościowej pewności zasad 
ryzyka kredytowego. Instytucje kredytowe 
powinny otrzymać odpowiednie zachęty do 
stosowania metod bardziej wrażliwych na 
ryzyko.

(34) Należy zatem uwzględnić 
różnorodność instytucji kredytowych we 
Wspólnocie, ustanawiając alternatywne 
metody obliczania minimalnych wymogów 
kapitałowych w odniesieniu do ryzyka 
kredytowego uwzględniające różne 
poziomy wrażliwości na ryzyko i 
wymagające różnych stopni złożoności. 
Stosowanie zewnętrznych ratingów i 
własnych oszacowań instytucji 
kredytowych dotyczących poszczególnych 
parametrów ryzyka kredytowego stanowi 
istotne wzmocnienie wrażliwości na 
ryzyko i ostrożnościowej pewności zasad 
ryzyka kredytowego. Instytucje kredytowe 
powinny otrzymać odpowiednie zachęty do 
stosowania metod bardziej wrażliwych na 
ryzyko. Jeżeli instytucje kredytowe, 
stosując przepisy niniejszej dyrektywy, 
wykorzystują własne oszacowania do 
oceny ryzyka kredytowego, powinny 
dostosować swoje wymogi dotyczące 
opracowywania danych do uzasadnionego 
interesu swoich klientów dotyczącego 
ochrony danych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
wspólnotowymi w zakresie ochrony 
danych. Należy jednocześnie ulepszyć 
procedury instytucji kredytowych 
odnoszące się do oceny i zarządzania 
ryzykiem kredytowym, w celu 
opracowania metod określania kontrolno-
prawnych wymogów odnoszących się do 
funduszy własnych instytucji 
kredytowych, uwzględniających różne 
procedury poszczególnych instytucji 
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kredytowych. Opracowywanie danych 
odbywa się zgodnie z przepisami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych, określonymi w dyrektywie 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych przy 
opracowywaniu danych osobowych oraz 
swobodnego przepływu danych1. Z tego 
względu opracowywanie danych klientów 
w zakresie przyznawania i zarządzania 
kredytami obejmuje również opracowanie 
i zatwierdzenie systemów zarządzania i 
oceny ryzyka kredytowego, służące w ten 
sposób uprawnionym interesom instytucji 
kredytowych. Wzywa się Komisję do 
wydania komunikatu określającego, w 
jakim stopniu prawne wymogi odnoszące 
się do ochrony danych negatywnie 
wpływają na wdrożenie dyrektywy.
__________________________________
1Dz.U. L 281 z 23.11.1995 r., str. 31.

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera poprawkę Rady i proponuje ponadto zwrócenie się do Komisji z 
pytaniem, w jakim stopniu prawne wymogi odnoszące się do ochrony danych negatywnie 
wpływają na wdrożenie dyrektywy.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 34 a (nowy)

(34a) Stosując zarówno zewnętrzne jak i 
własne oszacowania instytucji oraz ratingi 
wewnętrzne, należy uwzględnić, iż jedynie 
te ostatnie są sporządzane przez jednostkę 
– samą instytucję finansową –
podlegającą europejskiemu nadzorowi 
obowiązkowemu. W odniesieniu do 
ratingów zewnętrznych sięga się po 
produkty tzw. uznanych agencji 
ratingowych, które nie podlegają obecnie 
w Europie żadnemu nadzorowi. Ze 
względu na duże znaczenie ratingów 
zewnętrznych dla obliczania wymogów 
funduszy własnych w ramach niniejszej 
dyrektywy, konieczne jest precyzyjne 
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opracowanie przyszłych procesów 
licencjonowania i nadzorowania.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy konieczne jest podkreślenie, iż duże znaczenie, jakie dyrektywa 
przyznaje ratingom zewnętrznym w procesie określania wymaganych przez nadzór funduszy 
własnych, jest o tyle problematyczne, iż są one sporządzane przez przedsiębiorstwa prywatne, 
niepodlegające obecnie żadnemu (europejskiemu) nadzorowi.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 35 a (nowy)

(35a) Postanowienia niniejszej dyrektywy 
są zgodne z zasadą proporcjonalności, 
ponieważ uwzględniają w szczególności 
różnice pomiędzy instytucjami 
kredytowymi w odniesieniu do ich 
wielkości oraz obszaru i zakresu 
prowadzonej działalności.

Uzasadnienie

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje niniejszą poprawkę Rady. Przy stosowaniu 
dyrektywy nie można dopuścić, by obecna działalność małych instytucji była 
nieproporcjonalnie obciążona przez zadania kontrolne.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 36

(36) Techniki ograniczania ryzyka 
kredytowego powinny być powszechniej 
uznawane w ramach uregulowań mających 
na celu zapewnienie wykluczenie 
negatywnego wpływu niesłusznie 
uznanych metod na wypłacalność.

(36) Techniki ograniczania ryzyka 
kredytowego powinny być powszechniej 
uznawane w ramach uregulowań mających 
na celu zapewnienie wykluczenie 
negatywnego wpływu niesłusznie 
uznanych metod na wypłacalność. W 
metodzie standardowej zabezpieczenia 
stosowane zwykle przez banki w celu 
zmniejszenia ryzyka uznaje się za 
dopuszczalne.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy należy podkreślić, iż w metodzie standardowej zabezpieczenia 
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stosowane zwykle przez banki uznaje się za dopuszczalne.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 38

(38) Ryzyko operacyjne ma istotne 
znaczenie dla instytucji kredytowej, 
wymaga ono pokrycia za pomocą funduszy 
własnych. Należy zatem uwzględnić 
różnorodność instytucji kredytowych we 
Wspólnocie, ustanawiając alternatywne 
metody obliczania wymogów z tytułu 
ryzyka operacyjnego uwzględniające różne 
poziomy wrażliwości na ryzyko i 
wymagające różnych stopni złożoności. 
Instytucje kredytowe powinny otrzymać 
odpowiednie zachęty do stosowania metod 
bardziej wrażliwych na ryzyko. Ze 
względu na ciągły rozwój technik pomiaru 
i zarządzania ryzykiem operacyjnym 
należy dokonywać odpowiednich 
przeglądów i aktualizacji przepisów, w tym 
w odniesieniu do obciążeń dla różnych 
rodzajów działalności i uznawania technik 
ograniczania ryzyka.

(38) Ryzyko operacyjne ma istotne 
znaczenie dla instytucji kredytowej, 
wymaga ono pokrycia za pomocą funduszy 
własnych. Należy zatem uwzględnić 
różnorodność instytucji kredytowych we 
Wspólnocie, ustanawiając alternatywne 
metody obliczania wymogów z tytułu 
ryzyka operacyjnego uwzględniające różne 
poziomy wrażliwości na ryzyko i 
wymagające różnych stopni złożoności. 
Instytucje kredytowe powinny otrzymać 
odpowiednie zachęty do stosowania metod 
bardziej wrażliwych na ryzyko. Ze 
względu na ciągły rozwój technik pomiaru 
i zarządzania ryzykiem operacyjnym 
należy dokonywać odpowiednich 
przeglądów i aktualizacji przepisów, w tym 
w odniesieniu do obciążeń dla różnych 
rodzajów działalności i uznawania technik 
ograniczania ryzyka. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na uwzględnienie 
ubezpieczeń przy prostych metodach 
obliczania wymogów odnoszących się do 
funduszy własnych z tytułu ryzyka 
operacyjnego.

Uzasadnienie

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przewidziane regularne przeglądy i, o ile to 
konieczne, aktualizację metod obliczania ryzyka operacyjnego, które są obecnie w niektórych 
częściach wciąż zbyt mało precyzyjne. Szczególnie odnosi się to do możliwości uwzględnienia 
ubezpieczeń przy prostych metodach obliczania wymogów odnoszących się do funduszy 
własnych z tytułu ryzyka operacyjnego.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 48

(48) Aby bankowy rynek wewnętrzny 
działał sprawnie, Komitet Europejskich 
Nadzorców Bankowych powinien 
przyczynić się do konsekwentnego 

(48) Aby bankowy rynek wewnętrzny 
działał sprawnie, Komitet Europejskich 
Nadzorców Bankowych powinien 
przyczynić się do konsekwentnego 
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stosowania niniejszej dyrektywy oraz do 
zbliżenia praktyk w zakresie nadzoru w 
całej Wspólnocie.

stosowania niniejszej dyrektywy oraz do 
zbliżenia praktyk w zakresie nadzoru w 
całej Wspólnocie. Komitet Europejskich 
Nadzorców Bankowych powinien 
sporządzać coroczne sprawozdanie dla 
Europejskiego Komitetu Bankowego i 
Parlamentu Europejskiego dotyczące 
postępów w konwergencji praktyk 
nadzoru oraz przestrzegania krajowych 
praw wyboru.

Uzasadnienie

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje postulat Rady, by Komitet Europejskich 
Nadzorców Bankowych przedkładał coroczne sprawozdanie dotyczące postępów w 
konwergencji praktyk nadzoru. Jednakże sprawozdanie powinno być przedkładane również 
Radzie Europejskiej, a nie tylko Europejskiemu Komitetowi Bankowemu. Umożliwi to obu 
instytucjom bieżące śledzenie pożądanej konwergencji praktyk nadzoru oraz przestrzegania 
krajowych praw wyboru.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 48 a (nowy)

(48a) Należy zapewnić parlamentarną i 
polityczną kontrolę nad pracami Komisji 
oraz Europejskiego Komitetu Nadzorców 
Bankowych, aby zapobiec 
niebezpieczeństwu ustanowienia praktyki 
regulacyjnej bez legitymacji 
demokratycznej zarówno na poziomie 
stanowienia prawa europejskiego, jak i 
równolegle podczas realizacji na poziomie 
krajowym.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy należy zapewnić demokratyczną kontrolę nad pracami Europejskiego 
Komitetu Nadzorców Bankowych.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 57

(57) Środki niezbędne dla wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny być 
przyjmowane zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., 

(57) Środki niezbędne dla wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny być 
przyjmowane zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., 
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ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. W celu ochrony praw 
Parlamentu Europejskiego należy 
zapewnić, iż przy przyjmowaniu środków 
wykonawczych Komisja nie zmieni 
przepisów niniejszej dyrektywy i będzie 
działać zgodnie z zasadami przyjętymi w 
niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Sprawozdawca uznaje zaproponowane dodatkowe zapisy za konieczne w celu ochrony praw 
Parlamentu Europejskiego wobec Rady i Komisji.

Poprawka 11
Artykuł 4 punkt 6a (nowy)

6a. „małe lub średnie przedsiębiorstwo” 
oznacza przedsiębiorstwa należące do 
grupy o skonsolidowanym obrocie 
rocznym nie przekraczającym 50 
milionów EUR.

Uzasadnienie

Ze względu na zaliczenie do portfela detalicznego konieczna jest definicja pojęcia „małych i 
średnich przedsiębiorstw”. Definicja ta powinna co do zakresu być jednakowa z odpowiednią 
definicją portfela przedsiębiorstw (załącznik VII, część 1, pkt 4).

Poprawka 12
Artykuł 4 punkt 14

14. „dominująca instytucja kredytowa w 
Państwie Członkowskim” oznacza 
instytucję kredytową, której podlega jako 
podmiot zależny instytucja kredytowa lub 
instytucja finansowa, lub która posiada 
udziały w takiej instytucji, oraz która nie 
jest sama w sobie podmiotem zależnym w 
stosunku do innej instytucji kredytowej 
posiadającej zezwolenie w tym samym 
Państwie Członkowskim lub w stosunku do 
finansowej spółki holdingowej założonej w 
tym samym Państwie Członkowskim, a 
także taką, w której żadna inna instytucja 

14. „dominująca instytucja kredytowa w 
Państwie Członkowskim” oznacza 
instytucję kredytową, której podlega jako 
podmiot zależny instytucja kredytowa lub 
instytucja finansowa, lub która posiada 
udziały w takiej instytucji, oraz która nie 
jest sama w sobie podmiotem zależnym w 
stosunku do innej instytucji kredytowej 
posiadającej zezwolenie w tym samym 
Państwie Członkowskim lub w stosunku do 
finansowej spółki holdingowej założonej w 
tym samym Państwie Członkowskim;
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posiadająca zezwolenie w tym samym 
Państwie Członkowskim nie ma udziałów;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady w celu wyjaśnienia i poprawy definicji.

Poprawka 13
Artykuł 4 punkt 16

16. „unijna dominująca instytucja 
kredytowa” oznacza dominującą instytucję 
kredytową w Państwie Członkowskim, 
która nie jest podmiotem zależnym w 
stosunku do innej instytucji kredytowej 
posiadającej zezwolenie w dowolnym 
Państwie Członkowskim lub w stosunku do 
finansowej spółki holdingowej założonej w 
dowolnym Państwie Członkowskim, a 
także taką, w której żadna inna instytucja 
kredytowa posiadająca zezwolenie wydane 
w dowolnym Państwie Członkowskim nie 
ma udziałów;

16. „unijna dominująca instytucja 
kredytowa” oznacza dominującą instytucję 
kredytową w Państwie Członkowskim, 
która nie jest podmiotem zależnym w 
stosunku do innej instytucji kredytowej 
posiadającej zezwolenie w dowolnym 
Państwie Członkowskim lub w stosunku do 
finansowej spółki holdingowej założonej w 
dowolnym Państwie Członkowskim;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 14
Artykuł 4 punkt 17

17. „unijna dominująca finansowa spółka 
holdingowa” oznacza dominującą 
finansową spółkę holdingową w Państwie 
Członkowskim, która nie jest sama w sobie 
podmiotem zależnym w stosunku do 
instytucji kredytowej posiadającej 
zezwolenie wydane w dowolnym Państwie 
Członkowskim;

17. „unijna dominująca finansowa spółka 
holdingowa” oznacza dominującą 
finansową spółkę holdingową w Państwie 
Członkowskim, która nie jest sama w sobie 
podmiotem zależnym w stosunku do 
instytucji kredytowej posiadającej 
zezwolenie wydane w dowolnym Państwie 
Członkowskim lub w stosunku do innej 
finansowej spółki holdingowej mającej 
siedzibę w innym Państwie 
Członkowskim;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.
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Poprawka 15
Artykuł 4 punkt 26

26. „strata” oznacza stratę ekonomiczną, w 
tym istotne skutki dyskonta oraz istotne, 
pośrednie i bezpośrednie koszty inkasa w 
ramach danego instrumentu;

26. „strata” w rozumieniu tytułu V 
rozdziału 2 sekcji 3 oznacza stratę 
ekonomiczną, w tym istotne skutki 
dyskonta oraz istotne, pośrednie i 
bezpośrednie koszty inkasa w ramach 
danego instrumentu;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 16
Artykuł 4 punkt 28

28. „współczynnik konwersji” oznacza 
stosunek niewykorzystanej w chwili 
obecnej kwoty zobowiązań podlegającej 
wyznaczonemu limitowi, która w chwili 
niewykonania zobowiązania będzie 
wykorzystana, stanowiąc kwotę należności 
- do niewykorzystanej w chwili obecnej 
kwoty zobowiązań;

28. „współczynnik konwersji” oznacza 
stosunek niewykorzystanej w chwili 
obecnej kwoty zobowiązań podlegającej 
wyznaczonemu limitowi, która w chwili 
niewykonania zobowiązania będzie 
wykorzystana, stanowiąc kwotę należności 
- do niewykorzystanej w chwili obecnej 
kwoty zobowiązań, przy czym wielkość 
kwoty zobowiązań jest określana w 
stosunku do wyznaczonego limitu, chyba 
że niewyznaczony limit jest wyższy;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 17
Artykuł 4 punkt 29

29. “oczekiwana strata” (EL) oznacza 
stosunek kwoty oczekiwanej straty na 
ekspozycji w związku z potencjalnym 
niewykonaniem zobowiązania przez 
kontrahenta lub wartości rozmiękczenia w 
skali jednego roku do kwoty należności w 
chwili stwierdzenia niewykonania 
zobowiązania;

29. “oczekiwana strata” (EL) w 
rozumieniu tytułu V rozdziału 2 sekcji 3 
oznacza stosunek kwoty oczekiwanej straty 
na ekspozycji w związku z potencjalnym 
niewykonaniem zobowiązania przez 
kontrahenta lub wartości rozmiękczenia w 
skali jednego roku do kwoty należności w 
chwili stwierdzenia niewykonania 
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zobowiązania;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 18
Artykuł 62

Państwa Członkowskie przedstawią 
Komisji sprawozdanie z postępów w 
zakresie zbliżania przepisów w celu 
opracowania wspólnej definicji funduszy 
własnych. Na podstawie omawianych 
sprawozdań, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2009 r. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski dotyczące zmian niniejszego 
artykułu oraz art. 35-39.

Państwa Członkowskie przedstawią 
Komisji sprawozdanie z postępów w 
zakresie zbliżania przepisów w celu 
opracowania wspólnej definicji funduszy 
własnych. Na podstawie omawianych 
sprawozdań, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2009 r. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie odpowiednie 
wnioski dotyczące zmian artykułów 
niniejszej sekcji.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowaną przez Radę poprawkę dotyczącą odesłania.

Poprawka 19
Artykuł 66 ustęp 1 litera a)

a) suma pozycji z lit. d)-h) nie może 
przewyższać maksymalnej wysokości 
100% sumy pozycji z lit. a) plus b) i c),
pomniejszonej o pozycje z lit. i)-k) oraz 
50 % kwot z pozycji q);

a) suma pozycji z lit. d)-h) nie może 
przewyższać maksymalnej wysokości 
100% sumy pozycji z lit. a) plus b) i c), 
pomniejszonej o pozycje z lit. i)-k);

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Zgodnie z trzecim dokumentem konsultacyjnym Komitet 
Bazylejski dokonał nowej kalibracji wag ryzyka dla ekspozycji w metodzie IRB, posługując się 
przy tym koncepcją „niespodziewanych strat” (Unexpected losses (UL)), tzn. własne fundusze 
regulacyjne powinny pokrywać tylko nieoczekiwane odchylenia od oczekiwanych strat 
(nieoczekiwane straty (UL)). Oczekiwane straty (EL) są pokrywane przez korekty wartości i 
marże odsetkowe. Konieczne dostosowania w Ramowej Konwencji Bazylejskiej nie mogły 
zostać w pełni uwzględnione w projekcie dyrektywy Komisji.

Poprawka 20
Artykuł 66 ustęp 1 litera b)
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b) suma pozycji z lit. g)-h) nie może 
przewyższać maksymalnej wysokości 50% 
sumy pozycji z lit. a) plus b) i c), 
pomniejszonej o pozycje z lit. i)-k) oraz 
50 % kwot z pozycji q);

b) suma pozycji z lit. g)-h) nie może 
przewyższać maksymalnej wysokości 50% 
sumy pozycji z lit. a) plus b) i c), 
pomniejszonej o pozycje z lit. i)-k);

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 66 ust. 1 lit. a).

Poprawka 21
Artykuł 66 ustęp 1 litera c)

c) sumę pozycji z lit. l) -q) odejmuje się od 
sumy łącznej wszystkich pozycji.

skreślona

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 66 ust. 1 lit. a).

Poprawka 22
Artykuł 66 ustęp 2

2. Pozycje wymienione w art. 57 lit r) 
odliczane są od sumy łącznej pozycji 
określonych w lit. a)-h) omawianego 
artykułu, chyba że instytucja kredytowa 
ujmie pierwsze z wymienionych pozycji w 
obliczaniu kwot ekspozycji ważonych 
ryzykiem do celów art. 75 zgodnie z 
załącznikiem IX część 4.

2. Suma pozycji wymienionych w 
art.57 lit. l) -r) jest w połowie odliczana od 
sumy pozycji określonych w art. 57 lit. a)-
c) pomniejszonej o sumę pozycji lit. i) –k), 
oraz połowicznie od sumy pozycji lit. 
d) -h) przy zastosowaniu ograniczeń 
określonych w ust. 1. Jeżeli połowa sumy 
pozycji lit. l) –r) jest większa od sumy 
pozycji lit. d) –h), różnicę należy odjąć od 
sumy pozycji lit. a) –c) pomniejszonej o 
sumę pozycji lit. i) –k).Pozycji 
wymienionych w lit. r) nie odejmuje się,
chyba że zostały one ujęte w obliczaniu 
kwot ekspozycji ważonych ryzykiem do 
celów art. 75 zgodnie z załącznikiem IX 
część 4.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 4 punkt 14.

Poprawka 23
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Artykuł 66 ustęp 2 a (nowy)

2a. Dla celów sekcji 5 i 6, niniejszą sekcję 
rozpatruje się z pominięciem pozycji 
określonych w art. 57 lit. q) i r) oraz w 
art. 63 ust. 3.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 4 punkt 14.

Poprawka 24
Artykuł 69 ustęp 1

1. Państwa Członkowskie mogą 
zdecydować o niestosowaniu art. 68 ust. 1 
w stosunku do danego przedsiębiorstwa 
zależnego określonej instytucji kredytowej, 
jeżeli zarówno przedsiębiorstwo zależne 
jak i instytucja kredytowa podlegają 
zezwoleniu i nadzorowi danego Państwa 
Członkowskiego, a przedsiębiorstwo 
zależne objęte jest nadzorem na zasadzie 
skonsolidowanej ze strony instytucji 
kredytowej, która jest wobec niego 
przedsiębiorstwem dominującym, i jeżeli 
spełnione są wszystkie poniższe warunki 
zapewniające odpowiednią alokację 
funduszy własnych pomiędzy 
przedsiębiorstwem dominującym a jego 
przedsiębiorstwami zależnymi.

1. Państwa Członkowskie nie stosują art. 
68 ust. 1 w stosunku do danego 
przedsiębiorstwa zależnego określonej 
instytucji kredytowej, jeżeli zarówno 
przedsiębiorstwo zależne jak i instytucja 
kredytowa podlegają zezwoleniu i 
nadzorowi danego Państwa 
Członkowskiego, a przedsiębiorstwo 
zależne objęte jest nadzorem na zasadzie 
skonsolidowanej ze strony instytucji 
kredytowej, która jest wobec niego 
przedsiębiorstwem dominującym, i jeżeli 
spełnione są wszystkie poniższe warunki 
zapewniające odpowiednią alokację 
funduszy własnych pomiędzy 
przedsiębiorstwem dominującym a jego 
przedsiębiorstwami zależnymi.

Uzasadnienie

Przy wypełnianiu restrykcyjnych warunków – szczególnie w odniesieniu do transferu kapitału 
oraz przejmowania zobowiązań – sprawowanie nadzoru powinno być możliwe na 
skonsolidowanym poziomie przedsiębiorstwa dominującego w koncernie.

Obecnie ze względu na brak prawnych i instytucjonalnych uwarunkowań nie jest możliwe 
rozszerzenie wyjątku od nadzoru ze strony poszczególnych instytucji na europejskie 
przedsiębiorstwa zależne. Za pięć lat Komisja Europejska powinna zbadać, jakich postępów 
dokonano w tej kwestii (por. art. 156).

Poprawka 25
Artykuł 70
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Właściwe władze mogą w indywidualnych 
przypadkach zezwolić dominującym 
instytucjom kredytowym w 
poszczególnych Państwach 
Członkowskich na uwzględnienie w 
obliczeniach ich wymogu zgodnie z art. 68 
ust. 1 przedsiębiorstw zależnych we 
Wspólnocie, które spełniają warunki 
określone w art. 69 ust. 1 lit. a), c) oraz d) i 
które posiadają istotne ekspozycje lub 
istotne wierzytelności wobec danej 
dominującej instytucji kredytowej w 
danym Państwie Członkowskim.

1. Właściwe władze mogą, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 4, w indywidualnych przypadkach 
zezwolić dominującym instytucjom 
kredytowym na uwzględnienie w 
obliczeniach ich wymogu zgodnie z art. 68 
ust. 1 przedsiębiorstw zależnych, które 
spełniają warunki określone w art. 69 ust. 1 
lit. a), c) oraz d) i które posiadają istotne 
ekspozycje lub istotne wierzytelności 
wobec danej dominującej instytucji 
kredytowej.

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę Rady można poprzeć wyłącznie przy uwzględnieniu warunków 
określonych w ust. 2-4.

Poprawka 26
Artykuł 70 ustęp 1 a (nowy)

1a. Postępowanie określone w ust. 1 jest 
dozwolone jedynie wtedy, jeżeli 
dominująca instytucja kredytowa ujawni 
właściwym organom pełen zakres 
warunków i postanowień, uwzględniając 
wiążące prawnie umowy dowodzące, iż nie 
istnieją i nie są przewidywane 
jakiekolwiek przeszkody znaczące, 
praktyczne i prawne dla szybkiego 
transferu funduszy własnych lub spłaty 
należności, na wniosek przedsiębiorstwa 
zależnego wobec przedsiębiorstwa 
dominującego, lub w dowolnym innym 
momencie.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 70 ust. 1.

Poprawka 27
Artykuł 70 ustęp 1 b (nowy)

1b. Wykorzystując zgodnie ze swoją 
decyzją uprawnienia przewidziane w ust. 
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1, właściwy organ informuje regularnie, 
nie rzadziej niż raz w roku, właściwe 
władze w pozostałych Państwach 
Członkowskich o zastosowaniu ust. 1 oraz 
o warunkach i postanowieniach, o 
których mowa w ust. 1a. Jeżeli 
przedsiębiorstwo zależne znajduje się w 
kraju trzecim, właściwe władze informują 
w jednakowy sposób również właściwe 
władze tego kraju trzeciego.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 70 ust. 1.

Poprawka 28
Artykuł 70 ustęp 1 c (nowy)

1c. Bez uszczerbku dla ogólnych 
uregulowań, określonych w art. 144, 
właściwe władze, czyniące użytek z 
postanowień ust. 1, publikują następujące 
informacje w sposób określony w art. 144:
a) kryteria określające, iż nie istnieją 
obecnie i nie są przewidywane 
jakiekolwiek przeszkody znaczące, 
praktyczne i prawne dla szybkiego 
transferu funduszy własnych lub spłaty 
należności;
b) liczbę dominujących instytucji 
kredytowych czyniących użytek z 
postanowień ust. 1, oraz liczbę takich 
instytucji posiadających przedsiębiorstwa 
zależne w krajach trzecich;
c) wspólnie dla wszystkich Państw 
Członkowskich:

i) sumę całkowitą funduszy 
własnych dominujących 
instytucji kredytowych, 
czyniących użytek z 
postanowień ust. 1, 
przechowywanych w 
przedsiębiorstwach zależnych 
w krajach trzecich;

ii) procentowy udział funduszy 
własnych przechowywanych w 
przedsiębiorstwach zależnych 
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w krajach trzecich, w stosunku 
do całości funduszy własnych 
dominujących instytucji 
kredytowych, czyniących 
użytek z postanowień ust. 1;

iii) procentowy udział funduszy 
własnych przechowywanych w 
przedsiębiorstwach zależnych 
w krajach trzecich, w stosunku 
do całkowitej sumy 
określonych w art. 75 
minimalnych funduszy 
własnych dominujących 
instytucji kredytowych, 
czyniących użytek z 
postanowień ust. 1.;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 70 ust. 1.

Poprawka 29
Artykuł 72 ustęp 1 akapit drugi

Jednak w stosunku do swoich istotnych 
przedsiębiorstw zależnych, ujawniają 
informacje określone w załączniku XII 
część 1 pkt 5 na zasadzie 
nieskonsolidowanej lub na zasadzie 
subkonsolidowanej.

Istotne przedsiębiorstwa zależne 
dominujących unijnych instytucji 
kredytowych ujawniają informacje 
określone w załączniku XII część 1 pkt 5 
na zasadzie nieskonsolidowanej lub na 
zasadzie subkonsolidowanej.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 30
Artykuł 72 ustęp 2 akapit drugi

Jednak w stosunku do swoich istotnych 
przedsiębiorstw zależnych, ujawniają one 
informacje określone w załączniku XII 
część 1 pkt 5, na zasadzie 
nieskonsolidowanej lub na zasadzie 
skonsolidowanej na niższym szczeblu.

Istotne przedsiębiorstwa zależne 
dominujących unijnych finansowych 
spółek holdingowych ujawniają informacje 
określone w załączniku XII część 1 pkt 5, 
na zasadzie nieskonsolidowanej lub na 
zasadzie skonsolidowanej na niższym 
szczeblu.
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Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 31
Artykuł 74 ustęp 2 akapit pierwszy

2. Bez uszczerbku dla wymagań 
ustanowionych w art. 68-72, w celu 
sprawdzenia czy instytucja kredytowa 
wypełnia zobowiązania określone w art. 
75, właściwe władze dbają o to, by
obliczenia przeprowadzano nie rzadziej niż 
dwa razy w roku.

2. Bez uszczerbku dla wymagań 
ustanowionych w art. 68-72, w celu 
sprawdzenia czy instytucja kredytowa 
wypełnia zobowiązania określone w art. 
75, obliczenia przeprowadza się nie 
rzadziej niż dwa razy w roku.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do przeniesienia odpowiedzialności za przeliczanie 
danych na instytucje.

Poprawka 32
Artykuł 74 ustęp 2 akapit drugi

Obliczenia prowadzone są albo przez same 
instytucje kredytowe, wówczas instytucje
przedstawiają właściwym władzom wyniki 
tych obliczeń wraz ze wszelkimi 
wymaganymi danymi składowymi, albo 
przez właściwe władze na podstawie 
danych otrzymanych od instytucji 
kredytowych.

Instytucje kredytowe przedstawiają 
właściwym władzom wyniki tych obliczeń 
wraz ze wszelkimi wymaganymi danymi 
składowymi.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 74 ust. 2.

Poprawka 33
Artykuł 79 ustęp 2 litera b)

b) musi być to jedna z istotnej liczby 
ekspozycji cechujących się podobnymi 
właściwościami, dzięki którym ryzyka 
związane z tego rodzaju kredytami są 
znacznie zmniejszone;

b) musi być to jedna z istotnej liczby 
ekspozycji cechujących się podobnymi 
właściwościami, dzięki którym ryzyka 
związane z tego rodzaju kredytami są 
znacznie zmniejszone; należy zachować 
rozsądny stosunek wysokości kredytu do 
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kapitału własnego;

Uzasadnienie

Zbyt surowe wymogi odnoszące się do stopnia dywersyfikacji mogą prowadzić w odniesieniu 
do małych instytucji do znacznego ograniczenia możliwości prowadzenia działalności.

Poprawka 34
Artykuł 80 ustęp 7 litera e a) (nowa)

ea) Krajowy organ kontrolny może 
stosować art. 80 ust. 7 również do takich 
banków, stowarzyszonych w 
ubezpieczającym instytucję 
stowarzyszeniu wzajemnych gwarancji, 
spełniającym wymogi dyrektywy 
94/19/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie
systemów gwarancji depozytów1, które nie 
spełniają warunków określonych w lit. b) i 
c), ale ze względu na swoją strukturę 
stanowią system zabezpieczeń i gwarancji 
o podobnym profilu ryzyka wobec 
kredytów udzielanych wewnątrz grupy.
1 Dz.U. L 135 z 31.5.1994 r., str. 5.

Uzasadnienie

Stosowanie art. 80 ust. 7 powinno odbywać się zgodnie z zasadą, iż takie same ryzyka są 
traktowane w taki sam sposób.

Rozszerzenie korzystniejszego traktowania kredytów udzielanych całej grupie na unijne 
przedsiębiorstwa zależne nie może być w chwili obecnej poparte ze względu na rozważania 
dotyczące ryzyka. Proponuje się jednak uwzględnienie klauzuli rewizyjnej w art. 156, 
wzywającej Komisję Europejską do zbadania za pięć lat możliwości rozciągnięcia zrównania 
kredytów wewnątrzgrupowych na europejskie instytucje będące członkami grup. (patrz 
również uzasadnienie).

Poprawka 35
Artykuł 84 ustęp 2 akapit drugi

Jeżeli dominująca unijna instytucja 
kredytowa oraz przedsiębiorstwa od niej 
zależne lub unijna dominująca instytucja 
finansowa i przedsiębiorstwa od niej 
zależne stosują metodę IRB w sposób 

Jeżeli dominująca unijna instytucja 
kredytowa oraz przedsiębiorstwa od niej 
zależne lub dominująca unijna finansowa 
spółka holdingowa i przedsiębiorstwa od 
niej zależne stosują metodę IRB w sposób 
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jednolity w odniesieniu do 
przedsiębiorstwa dominującego i 
przedsiębiorstw od niego zależnych, 
właściwe władze mogą zezwolić na to, aby 
minimalne wymogi określone w załączniku 
VII część 4, spełnione były przez 
przedsiębiorstwo dominujące i 
przedsiębiorstwa od niego zależne w ujęciu 
łącznym.

jednolity, właściwe władze mogą zezwolić 
na to, aby minimalne wymogi określone w 
załączniku VII część 4, spełnione były 
przez przedsiębiorstwo dominujące i 
przedsiębiorstwa od niego zależne w ujęciu 
łącznym.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę zaproponowaną przez Radę w celu wyjaśnienia.

Poprawka 36
Artykuł 84 ustęp 3

3. Instytucja kredytowa ubiegająca się o 
możliwość stosowania metody IRB 
wykazuje, że w odniesieniu do 
omawianych klas ekspozycji IRB korzysta 
od co najmniej trzech lat z systemów 
ratingowych, które odpowiadały w 
znacznym stopniu wymogom minimalnym 
określonym w niniejszym załączniku w 
odniesieniu do celów wewnętrznego 
pomiaru ryzyka i zarządzania ryzykiem. 
Wymóg ten obowiązuje począwszy od 31 
grudnia 2010 r.

3. Instytucja kredytowa ubiegająca się o 
możliwość stosowania metody IRB 
wykazuje, że w odniesieniu do 
omawianych klas ekspozycji IRB korzysta 
od co najmniej trzech lat z systemów 
ratingowych, które odpowiadały w 
znacznym stopniu wymogom minimalnym 
określonym w załączniku VII, część 4, w 
odniesieniu do celów wewnętrznego 
pomiaru ryzyka i zarządzania ryzykiem.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 37
Artykuł 84 ustęp 4

4. Instytucja kredytowa ubiegająca się o 
możliwość stosowania własnych 
oszacowań LGD i/lub współczynników 
konwersji wykazuje, że od co najmniej 
trzech lat przeprowadza i wykorzystuje 
własne oszacowania współczynnika LGD 
i/lub współczynników konwersji w sposób 
odpowiadający w znacznym stopniu 
wymogom minimalnym określonym w 

4. Instytucja kredytowa ubiegająca się o 
możliwość stosowania własnych 
oszacowań LGD i/lub współczynników 
konwersji wykazuje, że od co najmniej 
trzech lat przeprowadza i wykorzystuje 
własne oszacowania współczynnika LGD
i/lub współczynników konwersji w sposób 
odpowiadający w znacznym stopniu 
wymogom minimalnym określonym w 
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niniejszym załączniku w odniesieniu do 
stosowania własnych oszacowań 
omawianych parametrów. Wymóg ten 
obowiązuje począwszy od 31 grudnia 
2010 r.

załączniku VII, część 4, w odniesieniu do 
stosowania własnych oszacowań 
omawianych parametrów.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 38
Artykuł 86 ustęp 4 litera c)

c) ekspozycje nie są zarządzane 
indywidualnie w sposób porównywalny do 
zarządzania ekspozycjami należącymi do 
klasy ekspozycji korporacyjnych;

c) ekspozycje nie są zarządzane 
indywidualnie w sposób jednakowy do 
zarządzania ekspozycjami należącymi do 
klasy ekspozycji korporacyjnych;

Uzasadnienie

Wymóg c) nie może w żadnym przypadku prowadzić do pogorszenia się jakości opieki nad 
kredytami udzielanymi małym i średnim przedsiębiorstwom.

Poprawka 39
Artykuł 87 ustęp 2

2. Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem w 
odniesieniu do ryzyka „rozmiękczenia” 
nabytych wierzytelności, obliczane są 
zgodnie z załącznikiem VII część 1 pkt 26.

2. Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem w 
odniesieniu do ryzyka „rozmiękczenia” 
nabytych wierzytelności, obliczane są 
zgodnie z załącznikiem VII część 1 pkt 26.
Dla celów niniejszej podsekcji nabyte 
wierzytelności obejmują nabyte 
wierzytelności zarówno z prawem regresu 
wobec sprzedawcy, jak i bez tego prawa.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 40
Artykuł 88 ustęp 2

2. Obliczanie kwot oczekiwanych strat 
zgodnie z załącznikiem VII część 1 pkt 27-
33 opiera się na tych samych parametrach 

2. Obliczanie kwot oczekiwanych strat 
zgodnie z załącznikiem VII część 1 pkt 27-
33 opiera się na tych samych parametrach 
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wejściowych PD, LGD oraz wartości 
każdej ekspozycji, co parametry stosowane 
do obliczania kwot ekspozycji ważonych 
ryzykiem zgodnie z art. 87.

wejściowych PD, LGD oraz wartości 
każdej ekspozycji, co parametry stosowane 
do obliczania kwot ekspozycji ważonych 
ryzykiem zgodnie z art. 87. W przypadku 
utraty wierzytelności, wobec których 
instytucje kredytowe stosują swoje własne 
oszacowania LGD, EL odpowiada 
najdokładniejszemu oszacowaniu przez 
instytucję kredytową oczekiwanych strat 
związanych z utratą wierzytelności (ELBE), 
zgodnie z załącznikiem VII, część 4, pkt 
79.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Celem jest dostosowanie do metody EL/UL (wyjaśnienie patrz 
poprawka do art. 66).

Poprawka 41
Artykuł 89 ustęp 1 litera d) punkt ii)

ii) ekspozycje wobec rządu są związane ze 
stopniem oceny jakości kredytowej 
równym 1, zgodnie z podsekcją 1.

ii) ekspozycje wobec rządu są związane z 
wagą ryzyka wynoszącą 0%, zgodnie z 
podsekcją 1.

Uzasadnienie

Popiera się zmianę sformułowania zaproponowaną przez Radę.

Poprawka 42
Artykuł 89 ustęp 1 litera e)

e) ekspozycje instytucji kredytowej wobec 
kontrahenta będącego przedsiębiorstwem 
wobec niej dominującym, 
przedsiębiorstwem od niej zależnym lub 
przedsiębiorstwem zależnym od 
przedsiębiorstwa wobec niej 
dominującego, pod warunkiem, że 
kontrahent jest instytucją lub finansową 
spółką holdingową, instytucją finansową, 
spółką zarządzającą aktywami lub 
przedsiębiorstwem usług pomocniczych 
objętym odpowiednimi wymaganiami 
ostrożnościowymi;

e) ekspozycje instytucji kredytowej wobec 
kontrahenta będącego przedsiębiorstwem 
wobec niej dominującym, 
przedsiębiorstwem od niej zależnym lub 
przedsiębiorstwem zależnym od 
przedsiębiorstwa wobec niej 
dominującego, pod warunkiem, że 
kontrahent jest instytucją lub finansową 
spółką holdingową, instytucją finansową, 
spółką zarządzającą aktywami lub 
przedsiębiorstwem usług pomocniczych 
objętym odpowiednimi wymaganiami 
ostrożnościowymi, oraz ekspozycje między 
instytucjami, które są stowarzyszone w 
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ramach uznanego stowarzyszenia 
wzajemnych gwarancji, ubezpieczającego 
instytucję;

Uzasadnienie

Możliwość korzystania z permanentnego częściowego stosowania przepisów powinny mieć 
nie tylko jednostki o strukturze koncernu, ale również takie instytucje, które są ze sobą 
wzajemnie powiązane za pośrednictwem ubezpieczającego instytucję stowarzyszenia 
wzajemnych gwarancji.

Poprawka 43
Artykuł 89 ustęp 1 litera g a) (nowa)

ga) ekspozycje określone w załączniku VI, 
część 1, pkt 38a, spełniające wymienione 
tam kryteria.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady, umożliwiającą uwzględnienie rezerw przechowywanych poza 
instytucją.

Poprawka 44
Artykuł 89 ustęp 1 litera g b) (nowa)

gb) gwarancje państwowe i ubezpieczone 
przez państwo, o których mowa w 
załączniku VII, część 2, pkt 18.

Uzasadnienie

W odniesieniu do gwarancji państwowych lub ubezpieczonych przez państwo wszystkie banki 
powinny mieć możliwość trwałego stosowania metody standardowej. Dzięki temu 
wykorzystanie tego instrumentu wsparcia będzie bardziej atrakcyjne również dla dużych 
banków, a liczba alternatywnych metod finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw 
zwiększa się.

Poprawka 45
Artykuł 93 ustęp 3

3. Jeżeli kwota ekspozycji ważona 
ryzykiem uwzględnia już ochronę 
kredytową zgodnie z art. 78-83 lub art. 84-
93, wówczas ochrona kredytowa na 

3. Jeżeli kwota ekspozycji ważona 
ryzykiem uwzględnia już ochronę 
kredytową zgodnie z art. 78-83 lub art. 84-
89, wówczas ochrona kredytowa na 
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podstawie niniejszej podsekcji przestaje 
być uznawana.

podstawie niniejszej podsekcji przestaje 
być uznawana.

Uzasadnienie

Korekta odniesienia.

Poprawka 46
Artykuł 100 ustęp 1

1. W przypadku sekurytyzacji ekspozycji 
odnawialnych z opcją przedterminowej 
spłaty należności, inicjująca instytucja 
kredytowa lub sponsorująca instytucja 
kredytowa oblicza zgodnie z załącznikiem 
IX dodatkowe kwoty ekspozycji ważone 
ryzykiem w związku z możliwym 
podwyższeniem poziomu ryzyka 
kredytowego, na które dane zaangażowanie 
jest narażone w wyniku uruchomienia opcji 
przedterminowej spłaty.

1. W przypadku sekurytyzacji ekspozycji 
odnawialnych z opcją przedterminowej 
spłaty należności, inicjująca instytucja 
kredytowa oblicza zgodnie z załącznikiem 
IX dodatkowe kwoty ekspozycji ważone 
ryzykiem w związku z możliwym 
podwyższeniem poziomu ryzyka 
kredytowego, na które dane zaangażowanie 
jest narażone w wyniku uruchomienia opcji 
przedterminowej spłaty.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 47
Artykuł 100 ustęp 3

3. W przypadku sekurytyzacji z opcją 
przedterminowej spłaty dotyczącej 
ekspozycji detalicznych, które są 
potencjalne i bezwarunkowo odwoływalne 
bez uprzedzenia, jeżeli przedterminowa 
spłata uruchamiana jest przez wartość 
liczbową odnoszącą się do czegoś innego 
niż średnia trzymiesięczna marża 
nadwyżkowa, właściwe władze mogą 
stosować sposób postępowania zbliżony do 
opisanego w załączniku IX część 4 pkt 27-
30 w związku z określaniem 
współczynnika konwersji.

skreślony

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Ust. 3 został przeniesiony do załącznika IX, część 4, punkt 30a.
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Poprawka 48
Artykuł 100 ustęp 4

4. Jeżeli właściwe władze zamierzają 
stosować sposób postępowania zgodny z 
ust. 3 w odniesieniu do danej 
sekurytyzacji, informują one o tym w 
pierwszej kolejności właściwe władze 
pozostałych Państw Członkowskich. 
Zanim stosowanie tego rodzaju sposobu 
postępowania stanie się częścią ogólnego 
podejścia właściwych władz do 
sekurytyzacji z opcją przedterminowego 
wykupu, właściwe władze skonsultują się z 
właściwymi władzami pozostałych Państw 
Członkowskich oraz uwzględnią wyrażone 
przez nie poglądy. Poglądy wyrażone w 
ramach takich konsultacji, oraz przyjęty 
sposób postępowania są ujawniane 
publicznie przez właściwe władze danego 
państwa.

skreślony

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Ust. 4 został przeniesiony do załącznika IX, część 4, punkt 30b.

Poprawka 49
Artykuł 101 ustęp 1

1. Inicjująca instytucja kredytowa lub 
sponsorująca instytucja kredytowa, mając 
na względzie ograniczenie potencjalnych 
lub rzeczywiste straty inwestorów, nie 
udziela wsparcia sekurytyzacji 
wykraczającego poza jej obowiązki 
umowne.

1. Inicjująca instytucja kredytowa, która w 
odniesieniu do sekurytyzacji obliczyła 
kwoty ekspozycji ważone ryzykiem zgodnie 
z art. 95, lub sponsorująca instytucja 
kredytowa, mając na względzie 
ograniczenie potencjalnych lub rzeczywiste 
straty inwestorów, nie udziela wsparcia 
sekurytyzacji wykraczającego poza jej 
obowiązki umowne.

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmuje się poprawkę Rady, zmierzającą do zwiększenia elastyczności 
sekurytyzacji, których celem nie jest odciążenie funduszy własnych, ponieważ zwiększa to 
możliwości poprawy bilansu.
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Poprawka 50
Artykuł 104 ustęp 3

3. W przypadku niektórych obszarów 
działalności właściwe władze mogą pod 
pewnymi warunkami zezwolić instytucji 
kredytowej na stosowanie alternatywnego 
miernika do określania wymogu 
kapitałowego z tytułu ryzyka 
operacyjnego.

3. W przypadku niektórych obszarów 
działalności właściwe władze mogą pod 
pewnymi warunkami zezwolić instytucji 
kredytowej, zgodnie z załącznikiem X, 
część 2, pkt 9-16, na stosowanie 
alternatywnego miernika do określania 
wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka 
operacyjnego.

Uzasadnienie

Brakujące odniesienie (propozycja Rady).

Poprawka 51
Artykuł 105 ustęp 1

1. Instytucje kredytowe mogą stosować 
zaawansowaną metodę pomiaru w oparciu 
o własne wewnętrzne systemy pomiaru 
ryzyka, pod warunkiem uzyskania 
wyraźnej zgody właściwych władz na 
stosowanie danych modeli obliczania 
wymogów w zakresie funduszy własnych.

1. Instytucje kredytowe mogą stosować 
zaawansowaną metodę pomiaru w oparciu 
o własny wewnętrzny system pomiaru 
ryzyka operacyjnego, pod warunkiem 
uzyskania wyraźnej zgody właściwych 
władz na stosowanie danych modeli 
obliczania wymogów w zakresie funduszy 
własnych.

Uzasadnienie

Poprawa spójności językowej (propozycja Rady).

Poprawka 52
Artykuł 105 ustęp 3

3. Jeżeli zaawansowana metoda pomiaru 
ma być stosowana przez unijną dominującą 
instytucję kredytową oraz przedsiębiorstwa 
od niej zależne, lub też przez 
przedsiębiorstwa zależne od unijnej 
dominującej finansowej spółki 
holdingowej, władze właściwe dla 
poszczególnych podmiotów prawnych 
prowadzą ścisłą współpracę zgodnie z art. 
128-132. Odpowiedni wniosek powinien 
zawierać elementy wymienione w 

3. Jeżeli zaawansowana metoda pomiaru 
ma być stosowana przez unijną dominującą 
instytucję kredytową oraz przedsiębiorstwa 
od niej zależne, lub też przez 
przedsiębiorstwa zależne od unijnej 
dominującej finansowej spółki 
holdingowej, władze właściwe dla 
poszczególnych podmiotów prawnych 
prowadzą ścisłą współpracę zgodnie z art. 
129-132. Odpowiedni wniosek powinien 
zawierać elementy wymienione w 
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załączniku X część 3. załączniku X część 3.

Uzasadnienie

Poprawione odniesienie (propozycja Rady).

Poprawka 53
Artykuł 105 ustęp 4

4. Jeżeli dominująca unijna instytucja 
kredytowa oraz przedsiębiorstwa od niej 
zależne, lub też unijna dominująca 
instytucja finansowa i przedsiębiorstwa od 
niej zależne stosują zaawansowaną metodę 
pomiaru w sposób jednolity w odniesieniu 
do przedsiębiorstwa dominującego i 
przedsiębiorstw od niego zależnych, 
właściwe władze mogą zezwolić na to, aby 
kryteria kwalifikacyjne określone w 
załączniku X część 3, spełnione były przez 
przedsiębiorstwo dominujące i 
przedsiębiorstwa od niego zależne w ujęciu 
łącznym.

4. Jeżeli dominująca unijna instytucja 
kredytowa oraz przedsiębiorstwa od niej 
zależne, lub też przedsiębiorstwa zależne 
dominującej unijnej finansowej spółki 
holdingowej stosują jednolitą 
zaawansowaną metodę pomiaru, właściwe 
władze mogą zezwolić na to, aby kryteria 
kwalifikacyjne określone w załączniku X 
część 3, spełnione były przez 
przedsiębiorstwo dominujące i 
przedsiębiorstwa od niego zależne w ujęciu 
łącznym.

Uzasadnienie

Poprawa spójności językowej (propozycja Rady).

Poprawka 54
Artykuł 108

Łączne ryzyko instytucji kredytowej w 
stosunku do klienta lub grupy powiązanych 
ze sobą klientów uważane jest za wysokie 
ryzyko wówczas, gdy jego wartość jest 
równa lub przewyższa 10% funduszy 
własnych tej instytucji.

Łączne ryzyko instytucji kredytowej w 
stosunku do klienta lub grupy powiązanych 
ze sobą klientów uważane jest za wysokie 
ryzyko wówczas, gdy jego wartość jest 
równa lub przewyższa 10% funduszy 
własnych tej instytucji.

Do tych celów sekcję 1 można traktować z 
pominięciem art. 57 lit. q) i art. 63 ust. 3 
należy traktować z pominięciem art. 66 
ust. 2.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Postanowienie zapobiegające obniżeniu limitu dużego kredytu za 
pomocą metody EL/UL zostało przeniesione do art. 66 ust. 2a (nowego).
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Poprawka 55
Artykuł 111 ustęp 1

1. Łączne ryzyko instytucji kredytowej w 
stosunku do klienta lub grupy powiązanych 
ze sobą klientów nie może przewyższać 
25% jej funduszy własnych. Do tych celów 
oraz do celów innych przepisów 
niniejszego artykułu sekcję 1 można 
traktować z pominięciem art. 57 lit. q) i 
art. 63 ust. 3 oraz należy traktować z 
pominięciem art. 66 ust. 2.

1. Łączne ryzyko instytucji kredytowej w 
stosunku do klienta lub grupy powiązanych 
ze sobą klientów nie może przewyższać 
25% jej funduszy własnych.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Postanowienie zapobiegające obniżeniu limitu dużego kredytu za 
pomocą metody EL/UL zostało przeniesione do art. 66 ust. 2a (nowego).

Poprawka 56
Artykuł 113 ustęp 3 litera l)

l) dłużne papiery wartościowe określone w 
art. 22 ust. 4 dyrektywy 85/611/EWG;
obligacje zabezpieczone określone w art. 
78-83;

l) obligacje zabezpieczone określone w 
załączniku VI, część 1, pkt 65-67;

Uzasadnienie

Poprawa spójności językowej (propozycja Rady).

Poprawka 57
Artykuł 129 ustęp 1 wprowadzenie

1. Właściwe władze odpowiedzialne za 
wykonywanie nadzoru skonsolidowanego 
nad unijnymi dominującymi instytucjami 
kredytowymi oraz instytucjami 
kredytowymi kontrolowanymi przez unijne 
dominujące finansowe spółki holdingowe 
wykonują następujące zadania:

1. Właściwe władze odpowiedzialne za 
wykonywanie nadzoru skonsolidowanego 
nad unijnymi dominującymi instytucjami 
kredytowymi oraz instytucjami 
kredytowymi kontrolowanymi przez unijne 
dominujące finansowe spółki holdingowe, 
oprócz zadań wynikających z innych 
postanowień niniejszej dyrektywy,
wykonują następujące zadania:
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Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 58
Artykuł 129 ustęp 1 litera a)

a) analiza i ocena nadzorcza zgodności z 
wymogami określonymi w art. 71, 72 ust. 
1, 72 ust. 2 i 73 ust. 3;

skreślona

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę skreślenie ust. 1 lit. a), ponieważ dzięki temu uniknie 
się nieporozumień dotyczących odpowiedzialności organów kontrolnych właściwych do spraw 
konsolidacji.

Poprawka 59
Artykuł 129 ustęp 2 akapit trzeci

Właściwe władze ustalają w jednym 
dokumencie, w ciągu nie więcej niż 6 
miesięcy, wspólne postanowienie w 
sprawie wniosku. Dokument ten zostaje 
przekazany podmiotowi składającemu 
wniosek. W przypadku braku 
postanowienia w ciągu 6 miesięcy 
właściwe władze, o których mowa w ust. 1, 
sporządzają własne postanowienie w 
sprawie wniosku.

Właściwe władze czynią wszystko, by w 
ciągu 6 miesięcy wypracować wspólne 
postanowienie w sprawie wniosku. 
Postanowienie to zostaje przekazane 
podmiotowi składającemu wniosek wraz z 
obszernym uzasadnieniem za 
pośrednictwem właściwych władz 
określonych w ust. 1.

Określony w ust. 3 termin biegnie od daty 
wpłynięcia kompletnego wniosku do 
właściwych władz określonych w ust. 1. 
Władze te przekazują niezwłocznie 
kompletny wniosek innym władzom. W 
przypadku nie przedłożenia właściwym 
władzom postanowienia w ciągu 6 
miesięcy, właściwe władze, o których 
mowa w ust. 1, sporządzają własne 
postanowienie w sprawie wniosku. To 
postanowienie jest ustalone w jednym 
dokumencie, wraz z obszernym 
uzasadnieniem i przy uwzględnieniu 
przesłanych w okresie 6 miesięcy 
stanowisk i zastrzeżeń wyrażonych przez 
inne właściwe władze. Właściwe władze, 
określone w ust. 1, przekazują 
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postanowienie wnioskodawcy i innym 
władzom.

Uzasadnienie
Sprawozdawca popiera zaproponowane przez Radę rozszerzenie prawa do informacji oraz 
doprecyzowanie wymogów formalnych. (patrz również Uzasadnienie).

Ze względu na brak dotychczasowych doświadczeń w odniesieniu do zaproponowanego 
wzmocnienia nadzoru ze strony organów krajowych, Sprawozdawca popiera zaproponowane 
przez Radę i popierane przez Europejski Bank Centralny wprowadzenie klauzuli rewizyjnej 
(patrz poprawka do art. 156).

Poprawka 60
Artykuł 130 ustęp 1

1. W razie wystąpienia sytuacji 
kryzysowej, która może zagrozić 
stabilności, a nawet integralności sytemu 
finansowego, właściwe władze
odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru 
skonsolidowanego powiadamiają o tym w 
najkrótszym możliwym terminie, z 
zastrzeżeniem tytułu V rozdział 1 sekcja 2, 
władze określone w art. 49 lit. a) i w art. 
50. Obowiązek ten stosuje się do 
wszystkich właściwych władz określonych 
zgodnie z art. 125 i 126 w stosunku do 
szczególnej grupy, oraz do właściwych 
władz określonych zgodnie z art. 129 ust. 
1.

1. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej
w ramach jednej grupy bankowej, która 
może zagrozić stabilności sytemu 
finansowego w jednym z Państw 
Członkowskich, w którym 
przedsiębiorstwa należące do grupy 
uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności, właściwy organ 
odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru 
skonsolidowanego powiadamia o tym w 
najkrótszym możliwym terminie, z 
zastrzeżeniem tytułu V rozdział 1 sekcja 2, 
władze określone w art. 49 lit. a) i w art. 
50. Obowiązek ten stosuje się do 
wszystkich właściwych władz określonych 
zgodnie z art. 125 i 126 w stosunku do 
szczególnej grupy, oraz do właściwych 
władz określonych zgodnie z art. 129 ust. 
1. Należy wykorzystać w możliwie 
szerokim zakresie wszystkie istniejące 
kanały komunikacji.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do doprecyzowania metody postępowania i 
kontaktowania się w razie kryzysu.
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Poprawka 61
Artykuł 132 ustęp 1 akapit pierwszy a (nowy)

Informacje określone w akapicie 
pierwszym uważane są za istotne, jeżeli 
mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na 
ocenę solidności finansowej instytucji 
kredytowej lub finansowej w innym 
Państwie Członkowskim.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę wyjaśnienie definicji.

Poprawka 62
Artykuł 132 ustęp 1 akapit drugi

W szczególności właściwe władze 
odpowiedzialne za nadzór skonsolidowany 
nad spółkami unijnymi gwarantują
przekazanie istotnych informacji
właściwym władzom w innych Państwach 
Członkowskich, które to władze sprawują 
nadzór nad podmiotami zależnymi tych 
spółek dominujących. Przy określaniu 
zakresu istotnych informacji brane jest pod 
uwagę znaczenie tych podmiotów 
zależnych w systemie finansowym danych 
Państw Członkowskich.

W szczególności władze odpowiedzialne 
za nadzór skonsolidowany nad 
dominującymi unijnymi instytucjami 
kredytowymi lub instytucjami 
kredytowymi kontrolowanymi przez 
dominujące unijne finansowe spółki 
holdingowe, przekazują wszystkie istotne
informacje właściwym władzom w innych 
Państwach Członkowskich, które to władze 
sprawują nadzór nad podmiotami 
zależnymi tych spółek dominujących. Przy 
określaniu zakresu istotnych informacji 
brane jest pod uwagę znaczenie tych 
podmiotów zależnych w systemie 
finansowym danych Państw 
Członkowskich.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zapewniającą spójność sformułowania.

Poprawka 63
Artykuł 132 ustęp 2

2. Właściwe władze odpowiedzialne za 
nadzór skonsolidowany nad instytucjami 
kredytowymi kontrolowanymi przez unijną 
dominującą instytucję kredytową 
kontaktują się z właściwymi władzami, o 

2. Właściwe władze odpowiedzialne za 
nadzór skonsolidowany nad instytucjami 
kredytowymi kontrolowanymi przez unijną 
dominującą instytucję kredytową 
kontaktują się, zawsze o ile to możliwe, z 
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których mowa w art. 129 ust. 1, gdy 
potrzebują informacji w zakresie 
wdrożenia określonych w niniejszej 
dyrektywie koncepcji i metod, które mogą 
być już dostępne owym władzom.

właściwymi władzami, o których mowa w 
art. 129 ust. 1, gdy potrzebują informacji w 
zakresie wdrożenia określonych w 
niniejszej dyrektywie koncepcji i metod, 
które mogą być już dostępne owym 
władzom.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 64
Artykuł 136 ustęp 1 akapit 2 litera b)

b) umocnienie uregulowań i strategii 
wdrożonych w celu spełnienia wymogów 
art. 22 i 123;

b) wymóg umocnienia uregulowań i 
strategii wdrożonych w celu spełnienia 
wymogów art. 22 i 123;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zapewniającą spójność sformułowania.

Poprawka 65
Artykuł 136 ustęp 1 akapit 2 litera e)

e) zredukowanie ryzyka właściwego 
działalności, produktom i systemom 
instytucji kredytowych.

e) wymóg zredukowania ryzyka 
właściwego działalności, produktom i 
systemom instytucji kredytowych.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 66
Artykuł 136 ustęp 2

2. Właściwe władze nakładają szczególny 
wymóg utrzymywania funduszy własnych 
na poziomie przekraczającym poziom 
minimalny określony w art. 75 
przynajmniej na te instytucje kredytowe, 
które wprowadziły nieodpowiednie dla 
zarządzania ryzykiem i jego pokrycia 
uregulowania, strategie, procedury i 
mechanizmy, wobec prawdopodobieństwa, 

2. Właściwe władze nakładają szczególny 
wymóg utrzymywania funduszy własnych 
na poziomie przekraczającym poziom 
minimalny określony w art. 75 
przynajmniej na te instytucje kredytowe, 
które nie spełniają wymogów określonych 
w art. 22, 109 i 123, lub które zostały 
ocenione negatywnie w odniesieniu do 
art. 124 ust. 3, wobec 
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że zastosowanie innych środków samo w 
sobie nie wzmocni we właściwym czasie 
tych uregulowań.

prawdopodobieństwa, że zastosowanie 
innych środków samo w sobie nie ulepszy 
w wystarczającym stopniu we właściwym 
czasie tych uregulowań, procedur, 
mechanizmów i strategii.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 67
Artykuł 144 ustęp 1 akapit drugi

Sprawozdania przewidziane w akapicie 
pierwszym pozwalają na wymierne 
porównanie metod przyjętych przez 
właściwe władze różnych Państw 
Członkowskich.

Sprawozdania przewidziane w akapicie 
pierwszym pozwalają na wymierne 
porównanie metod przyjętych przez 
właściwe władze różnych Państw 
Członkowskich. Sprawozdania są 
publikowane w jednakowym formacie i 
regularnie uaktualniane. Sprawozdania 
są dostępne pod jednym wspólnym 
adresem elektronicznym.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady wspierającą porównywalność praktyk nadzoru.

Poprawka 68
Artykuł 145 ustęp 3 a (nowy)

3a. Wzywa się banki do ujawniania 
poszczególnym wnioskodawcom 
kredytowym swoich decyzji ratingowych w 
formie pisemnej w zrozumiały sposób. 
Jeżeli dobrowolne zobowiązanie kręgów 
gospodarczych nie przyniesie 
oczekiwanych efektów, należy wdrożyć 
środki ustawowe.

Uzasadnienie

Ze względu na rozległe obowiązki informacyjne wobec banku, nałożone na przedsiębiorstwo 
w procedurze rozpatrywania wniosku kredytowego, należy zobowiązać bank do pisemnego 
wyjaśniania swoich decyzji kredytowych wnioskodawcy kredytowemu. Sprawozdawca ma 
nadzieję, iż banki podejmą dobrowolne zobowiązanie w tej kwestii, celem uniknięcia 
kolejnych uregulowań prawnych.
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Poprawka 69
Artykuł 146 ustęp 1

1. Niezależnie od art. 145 właściwe władze 
zezwalają instytucjom kredytowym na 
nieprzedstawianie jednego lub więcej 
sprawozdań wyszczególnionych w 
załączniku XII część 2, jeśli dana 
instytucja kredytowa stwierdzi, że 
informacji zawartych w takich 
sprawozdaniach, nie uznaje się, w świetle 
kryterium określonego w załączniku XII 
część 1 pkt 1, za istotne.

1. Niezależnie od art. 145 zezwala się 
instytucjom kredytowym na 
nieprzedstawianie jednego lub więcej 
sprawozdań wyszczególnionych w 
załączniku XII część 2, jeśli informacji 
zawartych w takich sprawozdaniach, nie 
uznaje się, w świetle kryterium 
określonego w załączniku XII część 1 pkt 
1, za istotne.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady, zgodnie z którą prawo decyzji w sprawie ujawniania niektórych 
informacji przekazuje się od organów nadzorczych do instytucji kredytowych.

Poprawka 70
Artykuł 146 ustęp 2

2. Niezależnie od art. 145 właściwe władze 
zezwalają instytucjom kredytowym na 
niepublikowanie jednej lub więcej 
informacji wyszczególnionych w 
załączniku XII część 2 i 3, jeśli dana 
instytucja kredytowa stwierdzi, że
informacje takie zawierałyby elementy, 
które, w świetle kryterium określonego w 
załączniku XII część 1 pkt 2 i 3, mogą 
zostać uznane za prawnie zastrzeżone lub 
poufne.

2. Niezależnie od art. 145 zezwala się 
instytucjom kredytowym na 
niepublikowanie jednej lub więcej 
informacji wyszczególnionych w 
załączniku XII część 2 i 3, jeśli informacje 
takie zawierałyby elementy, które, w 
świetle kryterium określonego w 
załączniku XII część 1 pkt 2 i 3, mogą 
zostać uznane za prawnie zastrzeżone lub 
poufne.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 71
Artykuł 148 ustęp 1

1. Właściwe władze zezwalają instytucjom 
kredytowym na określenie właściwego 
środka przekazu, miejsca publikacji i 

1. Zezwala się instytucjom kredytowym na 
określenie właściwego środka przekazu, 
miejsca publikacji i środków weryfikacji w 



PE 355.794v01-00 38/132 PR\562071PL.doc

PL

środków weryfikacji w celu skutecznego 
spełnienia określonych w art. 145 
wymogów dotyczących sprawozdawczości. 
W miarę możliwości wszystkie 
sprawozdania powinny ukazywać się za 
pośrednictwem jednego środka przekazu 
lub w jednym miejscu.

celu skutecznego spełnienia określonych w 
art. 145 wymogów dotyczących 
sprawozdawczości. W miarę możliwości 
wszystkie sprawozdania powinny 
ukazywać się za pośrednictwem jednego 
środka przekazu lub w jednym miejscu.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 72
Artykuł 150 ustęp 1

1. Bez uszczerbku dla przepisów w 
zakresie funduszy własnych dla wniosku, 
który Komisja ma przedłożyć zgodnie z 
art. 62 zmiany w następujących 
dziedzinach przyjmuje się zgodnie z 
trybem postępowania, o którym mowa w 
art. 151:

1. Bez uszczerbku dla przepisów w 
zakresie funduszy własnych dla wniosku, 
który Komisja ma przedłożyć zgodnie z 
art. 62 dostosowania techniczne w 
następujących dziedzinach przyjmuje się 
zgodnie z trybem postępowania, o którym 
mowa w art. 151:

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy definicja „zmian” jest o wiele szersza, niż „dostosowań 
technicznych”. Nie można zaakceptować wynikających z tego o wiele szerszych upoważnień 
Komisji, również z uwagi na istniejące obecnie uprawnienia wykonawcze.

Poprawka 73
Artykuł 150 ustęp 1 litera d)

d) zmiany w wykazie w art. 2; d) dostosowania techniczne w wykazie w 
art. 2;

Uzasadnienie

Wykaz 2 obejmuje instytucje, które są wyłączone ze stosowania niniejszej dyrektywy, na 
przykład banki centralne. Powyższe uprawnienie jest zbyt szerokie, ponieważ gdyby Komisja 
mogła wprowadzać „zmiany”, jak to uprzednio było przewidziane, mogłaby wyłączyć całe 
klasy instytucji z zastosowania niniejszej dyrektywy. Z tego względu termin „dostosowania 
techniczne” wydaje się być bardziej odpowiedni.

Poprawka 74
Artykuł 150 ustęp 1 litera f)
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f) rozszerzanie wykazu określonego w art. 
23 i 24 i zamieszczonego w załączniku I 
lub dostosowanie terminologii stosowanej 
w tym wykazie do nowych zjawisk 
zachodzących na rynkach finansowych;

f) rozszerzanie wykazu określonego w art. 
23 i 24 i zamieszczonego w załączniku I 
lub dostosowanie terminologii stosowanej 
w tym wykazie do rozwoju nowych 
produktów finansowych;

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy sformułowanie „zjawiska na rynkach finansowych” jest bardzo 
nietrafne. W kontekście wykazu zawartego w załączniku I termin „rozwój nowych produktów 
finansowych” wydaje się być lepszy.

Poprawka 75
Artykuł 150 ustęp 1 litera h)

h) zmiany w art. 56-67 w celu 
uwzględnienia nowych zjawisk w 
standardach rachunkowości lub wymogach
określonych w prawie wspólnotowym;

h) dostosowania techniczne w art. 56-67 
oraz w art. 74, wynikające z nowych 
zjawisk w standardach lub wymogach 
rachunkowości¸ z uwzględnieniem 
wymogów określonych w prawie 
wspólnotowym lub ze względu na 
konwergencję praktyk nadzorczych;

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy konieczny jest zapis, iż zmiany międzynarodowych standardów 
rachunkowości nie są uwzględniane automatycznie, lecz prowadzi się w tym celu odpowiednie 
procedury prawne na poziomie europejskim.

Poprawka 76
Artykuł 150 ustęp 1 litera j)

j) kwota określona w art. 79 ust. 2 lit. c) i w 
art. 86 ust. 4 lit. a) w celu uwzględnienia
skutków inflacji;

j) kwota określona w art. 4 pkt 6a, art. 79 
ust. 2 lit. c), art. 86 ust. 4 lit. a) oraz 
załączniku VII, część 1, pkt 4 i załączniku 
VII, część 2, pkt 14 w celu uwzględnienia 
skutków inflacji;

Uzasadnienie

Słuszne uwzględnienie skutków inflacji górnych limitów kredytów właściwych dla 
przyznawania kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom w portfelu detalicznym, o którym 
mowa w art. 79 ust. 2 oraz art. 86 ust. 4, powinno być zastosowane do górnych limitów 
rocznych obrotów właściwych dla definicji „małych i średnich przedsiębiorstw”, o których 
mowa w art. 4 ust. 6a oraz załączniku VII, część 1, pkt 4. Ponadto popiera się zaproponowane 
przez Radę włączenie załącznika VII, część 1, pkt 4 oraz część 2, pkt 14.
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Poprawka 77
Artykuł 150 ustęp 1 litera l)

l) dostosowanie przepisów w załącznikach 
V-XII w celu uwzględnienia nowych 
zjawisk zachodzących na rynkach 
finansowych, w szczególności związanych 
z nowymi produktami finansowymi, lub w 
standardach rachunkowości bądź w 
wymogach określonych w prawie 
wspólnotowym;

l) dostosowanie przepisów w załącznikach 
V-XII w celu uwzględnienia nowych 
zjawisk zachodzących na rynkach 
finansowych, w szczególności związanych 
z nowymi produktami finansowymi, lub w 
standardach i wymogach rachunkowości¸ z 
uwzględnieniem wymogów określonych w 
prawie wspólnotowym lub ze względu na 
konwergencję praktyk nadzorczych;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 150 ust. 1 li. h).

Poprawka 78
Artykuł 150 ustęp 2 litera e)

e) określenie formatu, struktury, spisu 
treści i daty corocznej publikacji 
sprawozdań przewidzianych w art. 114;

e) określenie formatu, struktury, spisu 
treści i daty corocznej publikacji 
sprawozdań przewidzianych w art. 144;

Uzasadnienie

Błędne odniesienie.

Poprawka 79
Artykuł 151 ustęp 2 akapit drugi a (nowy)

2a. Dopasowania techniczne i środki 
wykonawcze wchodzą w życie jedynie 
wtedy, jeżeli w terminie 6 miesięcy 
Parlament Europejski lub Rada nie zgłosi 
żadnego sprzeciwu.

Uzasadnienie

Sprawozdawca opowiada się za uwzględnieniem klauzuli odwoławczej w celu 
zagwarantowania praw Parlamentu.
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Poprawka 80
Artykuł 150 ustęp 2 a (nowy)

2a. Przyjęte środki wykonawcze nie mogą 
zmieniać postanowień niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Przyjęcie nowego ust. 2a jest konieczne w celu zagwarantowania praw Parlamentu.

Poprawka 81
Artykuł 152 ustęp 1

1. Instytucje kredytowe obliczające kwoty 
ekspozycji ważone ryzykiem zgodnie z art. 
84-89 lub stosujące kompleksowe metody 
pomiaru zgodnie, określone w art. 105, do 
obliczania ich wymogów kapitałowych z 
tytułu ryzyka operacyjnego, utrzymują 
podczas pierwszego, drugiego i trzeciego 
okresu dwunastomiesięcznego po dacie 
określonej w art. 157 fundusze własne o 
wartości, zawsze wyższej lub równej 
kwocie wskazanej w ust. 2, 3 i 4.

1. Instytucje kredytowe obliczające kwoty 
ekspozycji ważone ryzykiem zgodnie z art. 
84-89, utrzymują podczas pierwszego, 
drugiego i trzeciego okresu 
dwunastomiesięcznego po 31 grudnia 
2006 r. fundusze własne o wartości, 
zawsze wyższej lub równej kwocie 
wskazanej w ust. 2, 3 i 4.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 82
Artykuł 152 ustęp 1 a (nowy)

1a. Instytucje kredytowe stosujące zgodnie 
z art. 105 kompleksowe metody pomiaru 
do obliczania wymogów kapitału 
własnego z tytułu ryzyka operacyjnego, 
utrzymują podczas drugiego i trzeciego 
okresu dwunastomiesięcznego po 31 
grudnia 2006 r. fundusze własne o 
wartości zawsze wyższej lub równej kwocie 
wskazanej w ust. 3 i 4.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.
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Poprawka 83
Artykuł 152 ustęp 7

7. Do dnia 31 grudnia 2007 r. instytucje 
kredytowe mogą uznawać artykuły 
ustanawiające metodę standardową 
określoną w tytule V rozdział 2 sekcja 3 
pkt 1 za zastąpione art. 42-46 dyrektywy 
2000/12/WE, gdyż artykuły te 
obowiązywały przed datą określoną w art. 
157.

7. Do dnia 1 stycznia 2008 r. instytucje 
kredytowe mogą uznawać artykuły 
ustanawiające metodę standardową 
określoną w tytule V rozdział 2 sekcja 3 
pkt 1 za zastąpione art. 42-46 dyrektywy 
2000/12/WE, gdyż artykuły te 
obowiązywały przed 31 grudnia 2006 r.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 84
Artykuł 152 ustęp 11

11. W przypadku, gdy instytucja 
kredytowa wylicza kwoty ekspozycji 
ważone ryzykiem dla wszystkich swoich 
ekspozycji zgodnie z możliwością, o której 
mowa w ust. 7, art. 48-50 dyrektywy 
2000/12/WE odnoszące się do wysokiego 
ryzyka mogą mieć zastosowanie, jako że 
obowiązywały przed datą określoną w art. 
157;

11. W przypadku, gdy instytucja 
kredytowa wylicza kwoty ekspozycji 
ważone ryzykiem dla wszystkich swoich 
ekspozycji zgodnie z możliwością, o której 
mowa w ust. 7, art. 48-50 dyrektywy 
2000/12/WE odnoszące się do wysokiego 
ryzyka mogą mieć zastosowanie, jako że 
obowiązywały przed 31 grudnia 2006 r.;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 85
Artykuł 152 ustęp 12

12. Kiedy stosuje się opcję, o której mowa 
w ust. 7, odniesienia do art. 46-52
niniejszej dyrektywy należy rozumieć jako 
odniesienia do art. 42-46 dyrektywy 
2000/12/WE, gdyż artykuły te 
obowiązywały przed datą określoną w art. 
157.

12. Kiedy stosuje się opcję, o której mowa 
w ust. 7, odniesienia do art. 78-83
niniejszej dyrektywy należy rozumieć jako 
odniesienia do art. 42-46 dyrektywy 
2000/12/WE, gdyż artykuły te 
obowiązywały przed 31 grudnia 2006 r.
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Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 86
Artykuł 152 ustęp 12 a (nowy)

12a. W przypadku wykorzystania prawa 
wyboru, określonego w ust. 7, art. 124, 
145 i 149 nie mają zastosowania przed 
podaną w nich datą.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy istnieje konieczność objaśnienia w dodatkowym ustępie, iż w okresie 
przejściowym filary II i III mają zastosowanie wyłącznie wtedy, jeżeli dana instytucja 
wykorzystuje również filar I. Wydaje się to właściwe ze względu na ścisłe powiązanie 
poszczególnych filarów.

Poprawka 87
Artykuł 154 ustęp 1

1. Wymogi określone w art. 84 ust. 3 i 4 
obowiązują od dnia 31 grudnia 2009 r.

skreślony

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 88
Artykuł 154 ustęp 4

4. Do dnia 31 grudnia 2011 r. właściwe 
władze każdego Państwa Członkowskiego 
mogą w stosunku do ekspozycji 
korporacyjnych ustalić okres 
przeterminowania, liczony w dniach, do 
którego stosują się wszystkie instytucje 
kredytowe podlegające ich kompetencji 
zgodnie z definicją niewykonania 
zobowiązań określoną w załączniku VII 
część 4 pkt 44, odnoszącą się do ekspozycji 
wobec przedsiębiorstw w obrębie danego 
Państwa Członkowskiego. Okres ten 
obejmuje od 90 do 180 dni, jeśli jest to w 

skreślony
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danych warunkach właściwe. W 
odniesieniu do ekspozycji wobec tego typu 
kontrahentów znajdujących się na terenie 
innych Państw Członkowskich właściwe 
władze ustalają okres przeterminowania w 
ten sposób, aby nie był on dłuższy niż 
okres przeterminowania ustalony przez 
właściwe władze danego Państwa 
Członkowskiego.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy wybrana definicja niewykonania zobowiązania wydaje się być zbyt 
restrykcyjna. Podczas gdy w tym przypadku przewidziano, jako przepis przejściowy, iż termin 
może zostać przez władze dowolnie przedłużony do 180 dni, powinien on generalnie wynosić 
180 dni jako opcja podstawowa. Odpowiednie poprawki dotyczą załącznika VI, część 1, pkt 
58 i kolejne (metoda standardowa), jak również załącznika VII, część 4, pkt 44 (metoda IRB). 
Aby przeciwdziałać wrażeniu, iż definicja niewykonania zobowiązania jest zbyt łagodna, 
proponuje się weryfikację uregulowania za pięć lat (patrz poprawka do art. 156).

Poprawka 89
Artykuł 154 ustęp 5

5. W odniesieniu do okresu obserwacji, o 
którym mowa w załączniku VII część 4 pkt 
66, Państwa Członkowskie mogą zezwolić 
instytucjom kredytowym, które nie 
posiadają zezwolenia na posługiwanie się 
własnymi oszacowaniami LGD lub 
współczynnika konwersji, na korzystanie 
w chwili wdrażania metody IRB, ale 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2007 r., z 
danych obejmującymi okres dwóch lat. 
Okres objęty obserwacją, będzie wzrastał 
każdego roku o rok aż do dnia 31 grudnia 
2010 r.

skreślony

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy wymóg odnoszący się do historii jest zbyt restrykcyjny. Powinien on 
być długoterminowo, zgodnie z propozycją Rady, skrócony do 2 lat, również dla instytucji, 
które stosują zaawansowaną metodę IRB. Ponieważ przepis nie odnosi się już do okresu 
przejściowego, dokonano odpowiednich poprawek w załącznikach (załącznik VII, część 4, pkt 
66, 71, 85, 94), a nie w art. 154, jak proponowała Rada.

Poprawka 90
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Artykuł 154 ustęp 6

6. W odniesieniu do okresu obserwacji, o 
którym mowa w załączniku VII część 4 pkt 
71, 85 i 94, Państwa Członkowskie mogą 
zezwolić instytucjom kredytowym na
korzystanie w chwili wdrażania metody 
IRB, ale najpóźniej w dniu 31 grudnia 
2007 r., z danych obejmującymi okres 
dwóch lat. Okres objęty obserwacją, 
będzie wzrastał każdego roku o rok aż do 
dnia 31 grudnia 2010 r.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 154 ust. 5.

Poprawka 91
Artykuł 156 ustęp 2

W oparciu o tą analizę oraz przy 
uwzględnieniu wkładu Europejskiego 
Banku Centralnego Komisja sporządza 
dwuletnie sprawozdanie i przedkłada je 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wraz z odpowiednimi wnioskami.

2. W oparciu o tą analizę oraz przy 
uwzględnieniu wkładu Europejskiego 
Banku Centralnego Komisja sporządza 
dwuletnie sprawozdanie i przedkłada je 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wraz z odpowiednimi wnioskami. Wkłady 
ze strony podmiotów gospodarczych 
biorących kredyty powinny być należycie 
zweryfikowane przy sporządzaniu 
sprawozdania.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy przy sporządzaniu sprawozdania należy dokładnie sprawdzić 
oszacowania podmiotów gospodarczych biorących kredyty dotyczące wywoływania 
cyklicznego działania nowych postanowień w sprawie funduszy własnych.

Poprawka 92
Artykuł 156 ustęp 2 a (nowy)

2a. Komisja sprawdza, w jaki sposób 
przeprowadzany jest skonsolidowany
nadzór określony w art. 129, a pięć lat po 
terminie określonym w art. 157 ust. 2 
sporządza sprawozdanie, które wraz z 
koniecznymi właściwymi propozycjami 
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zmian przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Należy 
sprawdzić, czy wzmocnienie pozycji 
właściwych władz wykonujących nadzór 
skonsolidowany było uzasadnione, czy 
należy ograniczyć, rozszerzyć lub 
zachować ich uprawnienia w istniejącej 
formie.

Uzasadnienie

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje zaproponowaną przez Radę klauzulę rewizyjną w 
odniesieniu do art. 129 (patrz poprawka do art. 129), uważa jednak, iż wskazane jest 
doprecyzowanie zadań kontrolnych w zależności od wyników.

Poprawka 93
Artykuł 156 ustęp 2 b (nowy)

2b. Komisja sprawdza, w jaki sposób 
skonsolidowany nadzór, określony w art. 
69, oddziałuje na ochronę praw 
deponentów oraz stabilność rynku 
finansowego, a pięć lat po terminie 
określonym w art. 157 ust. 2 sporządza 
sprawozdanie, w którym bada możliwości 
rozszerzenia stosowania art. 69 na 
europejskie spółki zależne, i przedkłada je 
wraz z koniecznymi właściwymi 
propozycjami zmian Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje kolejną klauzulę rewizyjną w odniesieniu do zbadania możliwości 
rozszerzenia postanowień art. 69 na europejskie spółki zależne.

Poprawka 94
Artykuł 156 ustęp 2 c (nowy)

2c. Komisja sprawdza, w jaki sposób 
zrównanie wewnętrznych kredytów grupy, 
określone w art. 80 ust. 7, oddziałuje na 
ochronę praw deponentów oraz stabilność 
rynku finansowego, a pięć lat po dacie 
określonej w art. 157 ust. 2 sporządza 
sprawozdanie, w którym bada możliwości 
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rozszerzenia stosowania art. 80 ust. 7 na 
europejskie wewnętrzne powiązania 
kredytowe grupy, i przedkłada je wraz z 
koniecznymi właściwymi propozycjami 
zmian Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje zbadanie po pięciu latach możliwości rozszerzenia postanowień 
art. 80 ust. 7 na europejskie części przedsiębiorstwa.

Poprawka 95
Artykuł 156 ustęp 2 d (nowy)

2d. Komisja sprawdza, w jaki sposób 
wynoszący 180 dni termin niewypełnienia 
zobowiązania, określony w załączniku VI, 
część 1, pkt 58, 61 i 62 oraz załączniku 
VII, część 4, pkt

44b, oddziałuje na ochronę praw 
deponentów oraz stabilność rynku 
finansowego, a pięć lat po dacie 
określonej w art. 157 ust. 2 sporządza 
sprawozdanie i przedkłada je wraz z 
koniecznymi właściwymi propozycjami 
zmian Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje zbadanie po pięciu latach, czy termin przedłużony z 90 do 180 dni 
w odniesieniu do definicji niewypełnienia zobowiązania jest właściwy.

Poprawka 96
Artykuł 157 ustęp 1 akapit drugi

Niezależnie od ust. 2 Państwa 
Członkowskie stosują te przepisy od dnia 
31 grudnia 2006 r.

Niezależnie od ust. 2 Państwa 
Członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 
stycznia 2007 r.

Uzasadnienie

Ponieważ wejście w życie prawa w ostatnim dniu roku pociągałoby za sobą 



PE 355.794v01-00 48/132 PR\562071PL.doc

PL

nieusprawiedliwione obciążenie w odniesieniu do rachunkowości, Sprawozdawca opowiada 
się, podobnie jak Rada, za przesunięciem terminu o teoretyczną sekundę na 1 stycznia 
kolejnego roku.

Poprawka 97
Artykuł 157 ustęp 2

2. Państwa Członkowskie stosują 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r., i 
nie wcześniej, przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do zapewnienia zgodności z przepisami art. 
87 ust. 9 i art. 105.

2. Państwa Członkowskie stosują 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r., i nie 
wcześniej, przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne 
do zapewnienia zgodności z przepisami art. 
87 ust. 9 i art. 105.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do art. 157 ust. 1 akapit drugi.

Poprawka 98
Załącznik V nagłówek 6a (nowy)

6a. RYZYKA RYNKOWE

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę rozszerzenie listy rodzajów ryzyka, wymagających 
uwzględnienia.

Poprawka 99
Załącznik V punkt 9 a (nowy)

9a. Zostaną wdrożone przepisy i 
procedury w odniesieniu do pomiaru i 
sterowania wszystkimi istotnymi źródłami 
i efektami ryzyka rynkowego.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika V, nagłówka 6a (nowego).

Poprawka 100
Załącznik VI część 1 punkt 2

2. Tym ekspozycjom wobec rządów i 2. Z zastrzeżeniem punktu 3, tym
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banków centralnych, które posiadają rating 
wyznaczonej instytucji ECAI, przypisuje 
się wagę ryzyka według tabeli 1 zgodnie z 
tym, jaki rating wyznaczonych instytucji 
ECAI został przez właściwe władze 
przypisany sześciu stopniom w skali oceny 
jakości kredytowej.

ekspozycjom wobec rządów i banków 
centralnych, które posiadają rating 
wyznaczonej instytucji ECAI, przypisuje 
się wagę ryzyka według tabeli 1 zgodnie z 
tym, jaki rating wyznaczonych instytucji 
ECAI został przez właściwe władze 
przypisany sześciu stopniom w skali oceny 
jakości kredytowej.

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia, iż Europejskiemu Bankowi Centralnemu przypisze się w każdym 
przypadku, jak określono w punkcie 3, wagę ryzyka równą 0. Popiera się poprawkę.

Poprawka 101
Załącznik VI część 1 punkt 4

4. Ekspozycjom wobec rządów i banków 
centralnych, nominowanym i opłaconym w 
walucie krajowej, można przypisać 
mniejszą wagę ryzyka niż wskazana w pkt.
2, pod warunkiem uzyskania na to zgody 
właściwych władz.

4. Ekspozycjom wobec rządów i banków 
centralnych Państw Członkowskich, 
nominowanym i opłaconym w walucie 
krajowej rządu i banku centralnego, 
przypisuje się wagę ryzyka wynoszącą 0%.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę skreślenie krajowego prawa wyboru.

Poprawka 102
Załącznik VI część 1 punkt 5

5. W przypadku wydania przez właściwie 
władze jednego Państwa Członkowskiego 
zgody, o której mowa w pkt 4, właściwe 
władze innego Państwa Członkowskiego 
mogą również zezwolić swoim instytucjom
kredytowym na przypisanie takiej samej 
wagi ryzyka ekspozycjom wobec rządów i 
banków centralnych, których zgoda ta 
dotyczy, nominowanym i opłaconym w 
jego walucie krajowej.

skreślony

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika VI, część 1, pkt 4.
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Poprawka 103
Załącznik VI część 1 punkt 7 wprowadzenie

7. Ocena kredytowa przyznana przez 
Agencję Kredytów Eksportowych może 
zostać uznana tylko pod warunkiem 
spełnienia jednego z poniższych
warunków:

7. Oceny kredytowe przyznane przez 
Agencję Kredytów Eksportowych są 
uznawane przez właściwe władze pod 
warunkiem spełnienia jednego z 
poniższych warunków:

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę skreślenie krajowego prawa wyboru.

Poprawka 104
Załącznik VI część 1 punkt 7 akapit pierwszy litera a)

a) ocenę kredytową wyraża się w 
uzgodnionej skali punktowej ryzyka 
wyznaczonym przez Agencję Kredytów 
Eksportowych uczestniczącą w 
„Porozumienie w sprawie wytycznych dla 
oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych” OECD

a) jest wyrażona w uzgodnionej skali 
punktowej ryzyka wyznaczonym przez 
Agencje Kredytów Eksportowych 
uczestniczące w „Porozumienie w sprawie 
wytycznych dla oficjalnie wspieranych 
kredytów eksportowych” OECD

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 105
Załącznik VI część 1 punkt 7 litera b)

b) Agencja Kredytów Eksportowych 
publikuje sporządzone przez siebie oceny 
kredytowe i uznaje metody zatwierdzone 
przez OECD, a jej rating jest powiązany z 
jedną z siedmiu minimalnych 
wywozowych składek ubezpieczeniowych 
(MEIP), określonych w ramach metod 
zatwierdzonych przez OECD.

b) Agencja Kredytów Eksportowych 
publikuje sporządzone przez siebie oceny 
kredytowe i uznaje metody zatwierdzone 
przez OECD, a jej rating jest powiązany z 
jedną z ośmiu minimalnych wywozowych 
składek ubezpieczeniowych (MEIP), 
określonych w ramach metod 
zatwierdzonych przez OECD.

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Radę poprawka do punktu 7 lit. b) oraz Tabeli 2 jest dopasowaniem do 
Ramowej Konwencji Bazylejskiej.



PR\562071PL.doc 51/132 PE 355.794v01-00

PL

Poprawka 106
Załącznik VI część 1 punkt 7 tabela 2 punkt –1 (nowy)

MEIP 0
Waga ryzyka 0%

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika VI, części 1, punktu 7, lit. b).

Poprawka 107
Załącznik VI część 1 punkt 9

9. Bez uszczerbku dla przepisów pkt 10-
12, ekspozycje wobec samorządów 
terytorialnych są ważone ryzykiem tak jak 
ekspozycje wobec instytucji. Wymagana w 
związku z tym zgoda właściwych władz jest 
niezależna od zgody, o której mowa w art. 
80. Preferencyjne traktowanie ekspozycji 
krótkoterminowych, opisane w pkt 30, 31 i 
36, nie ma zastosowania.

9. Bez uszczerbku dla przepisów pkt 10-
12, ekspozycje wobec samorządów 
terytorialnych są ważone ryzykiem tak jak 
ekspozycje wobec instytucji. Ta procedura
jest niezależna od zgody, o której mowa w 
art. 80 ust. 3. Preferencyjne traktowanie 
ekspozycji krótkoterminowych, opisane w 
pkt 30, 31 i 36, nie ma zastosowania.

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmuje się proponowane przez Radę skreślenie krajowego prawa wyboru. 
Korekta błędnego odniesienia.

Poprawka 108
Załącznik VI część 1 punkt 10

10. Po uzyskaniu zgody właściwych władz 
ekspozycje wobec samorządów 
terytorialnych mogą być traktowane jak 
ekspozycje wobec rządu centralnego 
państwa, na terytorium, którego samorządy 
te się znajdują, o ile pomiędzy tymi 
ekspozycjami nie ma różnicy pod 
względem ryzyka z powodu szczególnych 
uprawnień samorządów w zakresie 
zasilania własnych budżetów oraz 
szczególnych ustaleń instytucjonalnych, 
których skutkiem jest zmniejszenie ryzyka 
niewykonania zobowiązań.

10. Ekspozycje wobec samorządów
terytorialnych są traktowane jak 
ekspozycje wobec rządu centralnego 
państwa, na terytorium, którego samorządy 
te się znajdują, o ile pomiędzy tymi 
ekspozycjami nie ma różnicy pod 
względem ryzyka z powodu szczególnych 
uprawnień samorządów w zakresie 
zasilania własnych budżetów oraz 
szczególnych ustaleń instytucjonalnych, 
których skutkiem jest zmniejszenie ryzyka 
niewykonania zobowiązań.

Właściwe władze sporządzają i publikują 
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wykaz jednostek terytorialnych, które 
otrzymały identyczną wagę ryzyka jak 
rząd.

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmuje się proponowane przez Radę skreślenie krajowego prawa wyboru. 
Popiera się wprowadzony w tym celu dodatkowy obowiązek ujawniania informacji.

Poprawka 109
Załącznik VI część 1 punkt 11

11. W przypadku wyrażenia przez 
właściwie władze jednego Państwa 
Członkowskiego zgody, o której mowa w 
pkt 10, właściwe władze innego Państwa 
Członkowskiego mogą również zezwolić 
swoim instytucjom kredytowym na 
przypisanie takiej samej wagi ryzyka 
ekspozycjom wobec samorządów 
terytorialnych, których dotyczy 
wspomniana zgoda.

skreślony

Uzasadnienie

Punkt 11 nie jest już potrzebny ze względu na poprawkę do załącznika VI, część 1, pkt 10.

Poprawka 110
Załącznik VI część 1 punkt 15

15. Ekspozycje wobec pozarządowych 
podmiotów sektora publicznego mogą być 
traktowane jak ekspozycje wobec 
instytucji, pod warunkiem uzyskania zgody 
właściwych władz. Wydanie takiej zgody 
jest niezależne od wydania przez właściwe 
władze zgody, o której mowa w art. 80. 
Preferencyjne traktowanie ekspozycji 
krótkoterminowych określone w pkt 30, 31 
i 36 nie ma tu zastosowania.

15. Ekspozycje wobec pozarządowych 
podmiotów sektora publicznego mogą być 
traktowane jak ekspozycje wobec 
instytucji, pod warunkiem uzyskania zgody 
właściwych władz. Wydanie takiej zgody 
jest niezależne od wydania zgody, o której 
mowa w art. 80 ust.3. Preferencyjne 
traktowanie ekspozycji krótkoterminowych 
określone w pkt 30, 31 i 36 nie ma tu 
zastosowania.

Uzasadnienie

Popiera się skreślenie zaproponowane przez Radę.
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Poprawka 111
Załącznik VI część 1 punkt 15 a (nowy)

15a. W wyjątkowych przypadkach 
ekspozycje wobec pozarządowych 
podmiotów sektora publicznego mogą być 
traktowane jak ekspozycje wobec rządów 
państw, na których terytorium mają one 
swoją siedzibę, o ile zgodnie z opinią 
właściwych władz ryzyko takich ekspozycji 
jest jednakowe, ponieważ rząd wystawił 
odpowiednią gwarancję.

Uzasadnienie

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuję zaproponowaną przez Radę możliwość zrównania 
w wyjątkowych przypadkach ekspozycji wobec pozarządowych podmiotów sektora 
publicznego z ekspozycjami wobec rządów.

Poprawka 112
Załącznik VI część 1 punkt 16

16. W przypadku wyrażenia przez 
właściwie władze jednego Państwa 
Członkowskiego zgody na traktowanie 
ekspozycji wobec pozarządowych 
podmiotów sektora publicznego jak 
ekspozycji wobec instytucji, właściwe 
władze innego Państwa Członkowskiego 
mogą również zezwolić swoim instytucjom 
kredytowym na ważenie ryzyka ekspozycji 
wobec takich podmiotów sektora 
publicznego w ten sam sposób.

16. W przypadku wyrażenia przez 
właściwie władze jednego Państwa 
Członkowskiego zgody na traktowanie 
ekspozycji wobec pozarządowych 
podmiotów sektora publicznego jak 
ekspozycji wobec instytucji lub jak 
ekspozycji wobec rządu państwa, na 
którego terytorium mają one swoją 
siedzibę, właściwe władze innego Państwa 
Członkowskiego mogą również zezwolić 
swoim instytucjom kredytowym na 
ważenie ryzyka ekspozycji wobec takich 
podmiotów sektora publicznego w ten sam 
sposób.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika VI, część 1, pkt 15 a (nowego).

Poprawka 113
Załącznik VI część 1 punkt 18 akapit pierwszy a (nowy)

Ponadto do rządów regionalnych oraz 
jednostek samorządu terytorialnego 
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zalicza się kościoły i wspólnoty religijne, 
mające status osoby prawnej na mocy 
prawa publicznego, o ile ściągają one 
podatki zgodnie z ustawodawstwem 
przyznającym im do tego prawo.

Uzasadnienie

Sprawozdawca wnioskuje, aby utrzymano istniejącą sytuację, w której kościoły mające status 
osoby prawnej na mocy prawa publicznego i prawo do ściągania podatków są zrównane z 
rządami regionalnymi i lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego, ponieważ 
właściwości wpływające na poziom ryzyka są w obu grupach w dużym stopniu zbieżne. W 
ramach konsultacji w listopadzie 2004 r. Komisja potwierdziła, iż nie jest jej zamiarem 
zmieniać status quo w odniesieniu do kościołów.

Poprawka 114
Załącznik VI część 1 punkt 19

19. Do celów art. 78-83 
Międzyamerykańską Korporację 
Inwestycyjną uznaje się za Wielostronny 
Bank Rozwoju.

19. Do celów art. 78-83 
Międzyamerykańską Korporację 
Inwestycyjną oraz Czarnomorski Bank 
Handlowo-Inwestycyjny uznaje się za 
Wielostronne Banki Rozwoju.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 115
Załącznik VI część 1 punkt 24 a (nowy)

24a. Bez uszczerbku dla innych 
postanowień niniejszej części, ekspozycje 
wobec instytucji finansowych, które 
uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności od właściwych władz, 
odpowiedzialnych za wydawanie zezwoleń 
i nadzór nad instytucjami kredytowymi i 
są przez nie nadzorowane, oraz 
podlegające wymaganiom 
ostrożnościowym, równoważnym z 
wymogami stosowanymi wobec instytucji 
kredytowych, są traktowane jednakowo 
jak ekspozycje wobec instytucji.
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Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zapewniającą równe traktowanie w ramach dyrektywy instytucji 
finansowych, takich jak przedsiębiorstwa leasingowe i factoringowe.

Poprawka 116
Załącznik VI część 1 punkt 33

33. W przypadku braku krótkoterminowej 
oceny ekspozycji ogólne traktowanie 
preferencyjne ekspozycji 
krótkoterminowych zgodnie z pkt. 30 
stosuje się do wszystkich ekspozycji wobec 
instytucji, których początkowy termin
rozliczenia nie przekracza 3 miesięcy.

33. W przypadku braku krótkoterminowej 
oceny ekspozycji ogólne traktowanie 
preferencyjne ekspozycji 
krótkoterminowych zgodnie z pkt.30 
stosuje się do wszystkich ekspozycji wobec 
instytucji, których pozostały termin
rozliczenia nie przekracza 3 miesięcy.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Prowadzi ona do obniżenia wymagań w odniesieniu do funduszy 
własnych przez odniesienie do pozostałego terminu zamiast do początkowego terminu.

Poprawka 117
Załącznik VI część 1 punkt 36

36. Po przyjęciu przez właściwe władze 
metody opisanej w pkt. 4-6 dla ekspozycji 
wobec rządów i banków centralnych i po 
uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody, 
ekspozycjom wobec instytucji, których 
pierwotny efektywny termin rozliczenia 
wynosi 3 miesiące lub mniej, 
nominowanym i opłaconym w walucie 
krajowej, można zgodnie z obiema 
metodami opisanymi w pkt. 26-27 i 28-31 
przypisać wagę ryzyka o jeden stopień 
mniej korzystną niż preferencyjna waga 
ryzyka opisana w pkt 4-6, przypisana 
ekspozycjom wobec rządu centralnego.

36. Po przyjęciu przez właściwe władze 
metody opisanej w pkt.4-6 dla ekspozycji 
wobec rządów i banków centralnych i po 
uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody, 
ekspozycjom wobec instytucji, których 
pozostały termin rozliczenia wynosi 3 
miesiące lub mniej, nominowanym i 
opłaconym w walucie krajowej, można 
zgodnie z obiema metodami opisanymi w 
pkt. 26-27 i 28-31 przypisać wagę ryzyka o 
jeden stopień mniej korzystną niż 
preferencyjna waga ryzyka opisana w pkt.
4-6, przypisana ekspozycjom wobec rządu 
centralnego.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika VI, część 1, pkt 33.

Poprawka 118
Załącznik VI część 1 punkt 37
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37. Żadnym ekspozycjom wobec instytucji, 
których pierwotny efektywny termin 
rozliczenia wynosi 3 miesiące lub mniej, 
nominowanym i opłaconym w walucie 
krajowej kredytobiorcy, nie przypisuje się 
wagi ryzyka mniejszej niż 20 %.

37. Żadnym ekspozycjom wobec instytucji, 
których pozostały termin rozliczenia 
wynosi 3 miesiące lub mniej, 
nominowanym i opłaconym w walucie 
krajowej kredytobiorcy, nie przypisuje się 
wagi ryzyka mniejszej niż 20 %.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika VI, część 1, pkt 33.

Poprawka 119
Załącznik VI część 1 nagłówek 6.7a (nowy)

6.7a. Rezerwy minimalne utrzymywane 
zgodnie z wymogami EBC

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę uregulowanie uwzględniające wartość rezerw 
minimalnych utrzymywanych w Europejskim Banku Centralnym.

Poprawka 120
Załącznik VI część 1 punkt 38 a (nowy)

38a. W przypadku, gdy ekspozycja wobec 
instytucji ma formę rezerw minimalnych, 
które instytucja kredytowa utrzymuje 
zgodnie z wymogami Europejskiego 
Banku Centralnego lub banku 
centralnego Państwa Członkowskiego, 
Państwo Członkowskie może zezwolić na 
zastosowanie wagi ryzyka stosowanego 
dla ekspozycji wobec banku centralnego 
danego Państwa Członkowskiego, jeżeli:
a) rezerwy są utrzymywane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) Europejskiego 
Banku Centralnego nr 1745/2003 z dnia 
12 września 2003 r. dotyczącego 
obowiązku utrzymywania rezerw 
minimalnych1 lub późniejszego 
rozporządzenia przyjętego w jego miejsce, 
lub zgodnie z wymogami krajowymi, 
równoważnymi we wszystkich aspektach 
merytorycznych temu rozporządzeniu, 
oraz
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b) w przypadku bankructwa lub 
niewypłacalności instytucji, w której 
przechowywane są rezerwy, są one 
terminowo i w pełnej wysokości oddawane 
instytucji kredytowej i będą do dyspozycji 
instytucji nie służąc do pokrycia innych 
zobowiązań.
1Dz.U. L 250 z 2.10.2003 r., str. 10.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do załącznika VI, części 1, nagłówka 6.7a (nowego).

#Poprawka 121
Załącznik VI część 1 punkt 41

41. Ekspozycjom, które spełniają kryteria 
określone w art. 79 ust. 2, można, pod 
warunkiem uzyskania zgody właściwych 
władz, przypisać wagę ryzyka 75 %.

41. Ekspozycjom, które spełniają kryteria 
określone w art. 79 ust. 2, przypisuje się
wagę ryzyka 75 %.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę skreślenie krajowego prawa wyboru, zapisując 
przepis w sposób bardziej zrozumiały.

Poprawka 122
Załącznik VI część 1 punkt 43 akapit 1 a (nowy)

Dla częściowo zabezpieczonych ekspozycji 
przyjmuje się wagę ryzyka 35% dla 
zabezpieczonej części ekspozycji oraz 
wagę ryzyka 100% dla niezabezpieczonej 
części ekspozycji.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy należy umożliwić częściowe zabezpieczenie ekspozycji.

Poprawka 123
Załącznik VI część 1 punkt 44 a (nowy)

44a. Z zastrzeżeniem spełnienia 
warunków określonych w punkcie 45 lit. 
a) -d), ekspozycje odnoszące się do działań 
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leasingu nieruchomości, dotyczące 
nieruchomości mieszkalnych i objęte 
uregulowaniami ustawowymi, zgodnie z 
którymi przedmiot leasingu pozostaje 
własnością leasingodawcy aż do 
wykorzystania przez leasingobiorcę opcji 
zakupu, otrzymują wagę ryzyka 35%. Do 
tych celów stosuje się punkty 46 i 47.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 124
Załącznik VI część 1 punkt 45 wprowadzenie

45. Właściwe władze uznają 
zabezpieczenie jedynie pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków:

45. Do celów punktów 43 i 44, właściwe
władze uznają zabezpieczenie jedynie pod 
warunkiem spełnienia następujących 
warunków:

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę wyjaśnienie.

Poprawka 125
Załącznik VI część 1 punkt 48 akapit pierwszy a (nowy)

Dla częściowo zabezpieczonych ekspozycji 
przyjmuje się wagę ryzyka 50% dla części 
zabezpieczonej oraz 100% dla części 
niezabezpieczonej.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy należy umożliwić częściowe zabezpieczenie ekspozycji.

Poprawka 126
Załącznik VI część 1 punkt 56

56. Jeżeli w danym roku przekroczony 
zostanie któryś z limitów określonych w 
pkt. 55, wówczas wygasa możliwość 
korzystania z tego sposobu traktowania i 
przed jego ponownym zastosowaniem 

56. Jeżeli w danym roku przekroczony 
zostanie któryś z limitów określonych w 
pkt. 55, wówczas wygasa możliwość 
korzystania z punktu 55; do chwili 
spełnienia warunków określonych w 
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należy ponownie spełnić drugi warunek 
określony w pkt. 51 lit. b).

punkcie 55 w jednym z kolejnych lat, 
obowiązuje warunek określony w pkt. 51 
lit. b).

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę.

Poprawka 127
Załącznik VI część 1 punkt 58 wprowadzenie

58. Bez uszczerbku dla przepisów pkt. 59-
62, niezabezpieczonej części każdej 
pozycji przeterminowanej o ponad 90 dni 
przypisuje się następujące wagi ryzyka:

58. Bez uszczerbku dla przepisów pkt. 59-
62, niezabezpieczonej części każdej 
pozycji przeterminowanej o ponad 180 dni 
przypisuje się następujące wagi ryzyka:

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy wybrana definicja niewykonania zobowiązania jest zbyt restrykcyjna 
i powinna być przedłużona do 180 dni. Aby przeciwdziałać wrażeniu, iż to przedłużenie jest 
zbyt łagodne, proponuje się weryfikację uregulowania za pięć lat (patrz poprawka do art. 
156).

Poprawka 128
Załącznik VI część 1 punkt 58 litera c)

c) 50%, pod warunkiem uzyskania zgody 
właściwych władz, jeżeli aktualizacje 
wartości wynoszą nie mniej niż 50% 
wartości niezabezpieczonej części 
ekspozycji, liczonej przed aktualizacją.

skreślona

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę skreślenie krajowego prawa wyboru.

Poprawka 129
Załącznik VI część 1 punkt 61

61. Ekspozycjom określonym w pkt 43-47, 
przeterminowanym o ponad 90 dni, 
przypisuje się po dokonaniu aktualizacji 
wartości wagę ryzyka 100 % . Jeżeli 
aktualizacje wartości wynoszą nie mniej 
niż 20 % wartości ekspozycji liczonej 

61. Ekspozycjom określonym w pkt 43-47, 
przeterminowanym o ponad 180 dni, 
przypisuje się po dokonaniu aktualizacji 
wartości wagę ryzyka 100 % . Jeżeli 
aktualizacje wartości wynoszą nie mniej 
niż 20 % wartości ekspozycji liczonej 
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przed dokonaniem aktualizacji, wagę 
ryzyka stosowaną do pozostałej części 
ekspozycji można za zgodą właściwych 
władz zmniejszyć do 50 %.

przed dokonaniem aktualizacji, wagę 
ryzyka stosowaną do pozostałej części 
ekspozycji zmniejsza się do 50%.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do załącznika VI, część 1, pkt 58. Popiera się zaproponowane przez Radę 
skreślenie krajowego prawa wyboru.

Poprawka 130
Załącznik VI część 1 punkt 62

62. Ekspozycjom określonym w pkt 48-57
przypisuje się wagę ryzyka 100 %, jeżeli są 
one przeterminowane o ponad 90 dni.

62. Ekspozycjom określonym w pkt 48-57 
przypisuje się wagę ryzyka 100 %, jeżeli są 
one przeterminowane o ponad 180 dni.

Uzasadnienie

Porównaj poprawka do załącznika VI, część 1, pkt 58.

Poprawka 131
Załącznik VI część 1 punkt 65 litera a)

a) ekspozycje wobec rządów i banków 
centralnych, wielostronnych banków 
rozwoju i organizacji międzynarodowych 
bądź też ekspozycje przez te instytucje 
gwarantowane, które kwalifikują do 
stopnia 1 w skali oceny jakości kredytowej 
zgodnie z przepisami niniejszego 
załącznika;

a) ekspozycje wobec rządów państw UE 
oraz ekspozycje przez nie gwarantowane, 
lub ekspozycje wobec rządów i banków 
centralnych, wielostronnych banków 
rozwoju i organizacji międzynarodowych 
bądź też ekspozycje przez te instytucje 
gwarantowane, które kwalifikują do 
stopnia 1 w skali oceny jakości kredytowej 
zgodnie z przepisami niniejszego 
załącznika;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna, ponieważ w innym przypadku kredyty udzielone licznym państwom 
europejskim nie mogłyby służyć jako pokrycie dla obligacji zabezpieczonych; byłoby to 
sprzeczne z traktatami unijnymi, ponieważ jakakalwiek dyskryminacja Państwa 
Członkowskiego jest niedopuszczalna.

Poprawka 132
Załącznik VI część 1 punkt 65 litera b)
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b) ekspozycje wobec pozarządowych 
podmiotów sektora publicznego i 
samorządów terytorialnych, bądź też 
ekspozycje przez te instytucje 
gwarantowane, które są ważone ryzykiem 
tak jak ekspozycje wobec instytucji lub 
wobec rządów i banków centralnych 
zgodnie z przepisami odpowiednio pkt. 15, 
9 lub 10, i które kwalifikują się do stopnia 
1 w skali oceny jakości kredytowej 
zgodnie z przepisami niniejszego 
załącznika;

b) ekspozycje wobec unijnych 
pozarządowych podmiotów sektora 
publicznego i samorządów terytorialnych 
oraz ekspozycje przez nie gwarantowane, 
lub ekspozycje pozarządowych podmiotów 
sektora publicznego i samorządów 
terytorialnych, bądź też ekspozycje przez 
te instytucje gwarantowane, które są 
ważone ryzykiem tak jak ekspozycje 
wobec instytucji lub wobec rządów i 
banków centralnych zgodnie z przepisami 
odpowiednio pkt. 15, 9 lub 10, i które 
kwalifikują się do stopnia 1 w skali oceny 
jakości kredytowej zgodnie z przepisami 
niniejszego załącznika;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do załącznika VI, część 1, pkt 65 lit. a).

Poprawka 133
Załącznik VI część 1 punkt 65 litera d)

d) kredyty zabezpieczone 
nieruchomościami mieszkalnymi lub 
udziałami w fińskich przedsiębiorstwach 
mieszkaniowych, o których mowa w pkt 
44, jeżeli łączna wartość zastawów, 
obejmująca wszystkie wcześniejsze 
zastawy, stanowi 80 % wartości 
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie;

d) kredyty zabezpieczone 
nieruchomościami mieszkalnymi lub 
udziałami w fińskich przedsiębiorstwach 
mieszkaniowych, o których mowa w pkt 
44, jeżeli łączna wartość zastawów, 
obejmująca wszystkie wcześniejsze 
zastawy, stanowi 80 % wartości 
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie; 
oraz kredyty zabezpieczone udziałami 
uprzywilejowanymi, emitowanymi przez 
francuskie fundusze Communs de 
Créances lub równorzędną jednostkę 
sekurytyzacyjną, objętą prawem jednego z 
Państw Członkowskich, ubezpieczające 
ekspozycje związane z nieruchomościami 
mieszkalnymi, o ile minimum 90% 
wartości majątku tych funduszy 
Communs de Créances lub 
równorzędnych jednostek 
sekurytyzacyjnych objętych prawem 
jednego z Państw Członkowskich składa 
się z uprzywilejowanych hipotek oraz 
zastawów, których wartość wynosi nie 
więcej niż 80% wartości nieruchomości 
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stanowiących zabezpieczenie, oraz o ile 
udziały, o których mowa w niniejszym 
załączniku, kwalifikują się do stopnia 
pierwszego w skali oceny jakości 
kredytowej, przy czym te udziały nie 
przekraczają 20
% wartości nieruchomości stanowiących 
zabezpieczenie;

Uzasadnienie

Akceptuje się poprawkę Rady.

Poprawka 134
Załącznik VI część 1 punkt 65 litera e)

e) kredyty zabezpieczone 
nieruchomościami komercyjnymi lub 
udziałami w fińskich przedsiębiorstwach 
mieszkaniowych, o których mowa w pkt 
49, jeżeli łączna wartość zastawów, 
obejmująca wszystkie wcześniejsze 
zastawy, stanowi 60% wartości 
nieruchomości ustanowionej jako 
zabezpieczenie. Właściwe władze mogą 
uznać zabezpieczenie w postaci kredytów 
zabezpieczonych nieruchomościami 
komercyjnymi, jeżeli: współczynnik 
pokrycia należności zabezpieczeniem w 
wysokości 60 % został przekroczony, 
osiągając maksymalny poziom 70 %; 
wartość wszystkich aktywów 
ustanowionych jako zabezpieczenie dla 
obligacji zabezpieczonych przekracza 
nominalną, wartość należności z tytułu 
obligacji zabezpieczonych o co najmniej 
10 %, a roszczenia właścicieli obligacji 
spełniają wymogi pewności prawnej 
określone w załączniku IX. Roszczenia 
właścicieli obligacji mają pierwszeństwo 
przed wszystkimi innymi roszczeniami do 
danego zabezpieczenia.

e) kredyty zabezpieczone 
nieruchomościami komercyjnymi lub 
udziałami w fińskich przedsiębiorstwach 
mieszkaniowych, o których mowa w pkt 
49, jeżeli łączna wartość zastawów, 
obejmująca wszystkie wcześniejsze 
zastawy, stanowi 60% wartości 
nieruchomości ustanowionej jako 
zabezpieczenie; oraz kredyty 
zabezpieczone uprzywilejowanymi 
udziałami, emitowanymi przez francuskie 
fundusze Communs de Créances lub 
równorzędną jednostkę sekurytyzacyjną, 
objętą prawem jednego z Państw 
Członkowskich, ubezpieczające ekspozycje 
związane z nieruchomościami 
komercyjnymi, o ile minimum 90% 
wartości majątku tych funduszy 
Communs de Créances lub 
równorzędnych jednostek 
sekurytyzacyjnych objętych prawem 
jednego z Państw Członkowskich składa 
się z uprzywilejowanych hipotek oraz 
zastawów, których wartość wynosi nie 
więcej niż 60 % wartości nieruchomości 
stanowiących zabezpieczenie, oraz o ile 
udziały, o których mowa w niniejszym 
załączniku, kwalifikują się do stopnia 
pierwszego w skali oceny jakości 
kredytowej, przy czym te udziały nie 
przekraczają 20 % nominalnej wartości 
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emitowanych obligacji zabezpieczonych.
Właściwe władze mogą uznać 
zabezpieczenie w postaci kredytów 
zabezpieczonych nieruchomościami 
komercyjnymi, jeżeli: współczynnik 
pokrycia należności zabezpieczeniem w 
wysokości 60 % został przekroczony, 
osiągając maksymalny poziom 70 %; 
wartość wszystkich aktywów 
ustanowionych jako zabezpieczenie dla 
obligacji zabezpieczonych przekracza 
nominalną, wartość należności z tytułu 
obligacji zabezpieczonych o co najmniej 
10 %, a roszczenia właścicieli obligacji 
spełniają wymogi pewności prawnej 
określone w załączniku IX. Roszczenia 
właścicieli obligacji mają pierwszeństwo 
przed wszystkimi innymi roszczeniami do 
danego zabezpieczenia.

Uzasadnienie

Akceptuje się poprawkę Rady.

Poprawka 135
Załącznik VI część 1 punkt 65 litera e a) (nowa)

ea) kredyty z zabezpieczeniem na statkach, 
o ile całkowita wartość zastawów na 
statkach, łącznie z wszystkimi 
uprzywilejowanymi zastawami na 
statkach, wynosi maksymalnie 60 % 
wartości statku stanowiącego 
zabezpieczenie.
Do tych celów pojęcie „zabezpieczony” 
stosuje się również do przypadków, w 
których składniki majątku określone w lit. 
a) –f) przeznaczone są zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wyłącznie do 
ochrony właściciela obligacji przed 
stratami.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. nie ma 
zastosowania górny limit 20 % w 
odniesieniu do uprzywilejowanych 
udziałów, emitowanych zgodnie z lit. d) i 
e) przez francuskie fundusze Communs de 
Créances lub równorzędną jednostkę 
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sekurytyzacyjną, o ile te uprzywilejowane 
udziały otrzymały ocenę kredytową 
uznanej agencji ratingowej, 
odpowiadającą najlepszemu stopniowi w 
ocenie jakości kredytowej, który agencja 
przyznaje obligacjom zabezpieczonym. 
Przed upływem tego terminu bada się 
niniejsze uregulowanie przejściowe; 
wskutek tego badania Komisja może 
przedłużyć, o ile to konieczne, ten okres, 
zgodnie z postępowaniem określonym w 
art. 151 za pomocą kolejnej klauzuli 
rewizyjnej lub bez takiej klauzuli.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. określony w 
lit. f) udział procentowy w wysokości 60 % 
może zostać zastąpiony udziałem w 
wysokości 70 %. Przed upływem tego 
terminu bada się niniejsze uregulowanie 
przejściowe; wskutek tego badania 
Komisja może przedłużyć, o ile to 
konieczne, ten okres, zgodnie z 
postępowaniem określonym w art. 151 za 
pomocą kolejnej klauzuli rewizyjnej lub 
bez takiej klauzuli.

Uzasadnienie

Akceptuje się poprawkę Rady.

Poprawka 136
Załącznik VI część 2 punkt 10

10. Właściwe władze sprawdzają, czy 
istnieje równy dostęp do indywidualnych 
ocen kredytowych przynajmniej dla tych 
wszystkich stron, które mają uprawniony 
interes w wspomnianych ocenach.

10. Właściwe władze sprawdzają, czy 
istnieje równy dostęp do indywidualnych 
ocen kredytowych przynajmniej dla tych 
wszystkich instytucji kredytowych, które 
mają uprawniony interes w wspomnianych 
ocenach.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady w celu ujednolicenia uregulowania z Ramową Konwencją 
Bazylejską.

Poprawka 137
Załącznik VI część 2 punkt 11
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11. W szczególności zaś właściwe władze 
sprawdzają, czy podmioty zagraniczne, 
mające uprawniony interes w 
indywidualnych ocenach kredytowych, 
mają do nich taki sam dostęp, jak podmioty 
krajowe.

11. W szczególności zaś właściwe władze 
sprawdzają, czy zagraniczne instytucje 
kredytowe, mające uprawniony interes w 
indywidualnych ocenach kredytowych, 
mają do nich taki sam dostęp, jak podmioty 
krajowe.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 138
Załącznik VI część 3 punkt 1

1. Instytucja może wyznaczyć jedną lub 
kilka uznanych instytucji ECAI do 
określania wag ryzyka odnoszących się do 
aktywów i pozycji pozabilansowych.

1. Instytucja kredytowa może wyznaczyć 
jedną lub kilka uznanych instytucji ECAI 
do określania wag ryzyka odnoszących się 
do aktywów i pozycji pozabilansowych.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 139
Załącznik VI część 3 punkt 3

3. Instytucja, która zdecyduje się korzystać 
z ocen kredytowych uznanej instytucji 
ECAI, jest zobowiązana stosować te oceny 
w sposób konsekwentny i ciągły.

3. Instytucja kredytowa, która zdecyduje 
się korzystać z ocen kredytowych uznanej 
instytucji ECAI, jest zobowiązana 
stosować te oceny w sposób konsekwentny 
i ciągły.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 140
Załącznik VI część 3 punkt 8

8. Instytucje kredytowe korzystają z 
ratingów wykonywanych na zlecenie. 
Właściwe władze mogą zezwolić 
instytucjom kredytowym na korzystanie z 
ratingów wykonanych bez zlecenia.

skreślony
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Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 141
Załącznik VI część 3 punkt 18

18. Niezależnie od przepisów pkt. 17, 
jeżeli ekspozycja powstaje na skutek 
udziału instytucji kredytowej w kredycie 
udzielonym przez wielostronny bank 
rozwoju, posiadający uznany na rynku 
status wierzyciela uprzywilejowanego, 
wówczas właściwe władze w celu 
określania wagi ryzyka mogą zezwolić na 
dokonanie oceny kredytowej ekspozycji w 
walucie krajowej dłużnika.

18. Niezależnie od przepisów pkt. 17, 
jeżeli ekspozycja powstaje na skutek 
udziału instytucji kredytowej w kredycie 
udzielonym przez wielostronny bank 
rozwoju, posiadający uznany na rynku 
status wierzyciela uprzywilejowanego, 
wówczas właściwe władze w celu 
określania wagi ryzyka mogą zezwolić na 
dokonanie oceny kredytowej ekspozycji w 
walucie krajowej dłużnika.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. (przyp. tłum.: poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka 142
Załącznik VII część 1 punkt 3 akapit piąty a (nowy)

5a. Jeżeli PD=0, to RW wynosi: 0.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Uszczegółowienie jest konieczne dla uwzględnienia przypadku, 
gdy PD=0, oraz dla przyjęcia poprawek odnoszących się do metody UL/EL (por. poprawka 
do art. 66).

Poprawka 143
Załącznik VII część 1 punkt 3 akapit piąty b (nowy)

5b. Jeżeli PD=1, to:

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Patrz poprawka do załącznika VII, część 1, pkt 3, akapit 5a 
(nowy).

Poprawka 144
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Załącznik VII część 1 punkt 3 akapit piąty c (nowy)

5c. W odniesieniu do utraconych 
ekspozycji, dla których instytucje 
kredytowe określają wartości LGD 
zgodnie z częścią 2, pkt 8, RW wynosi: 0;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 145
Załącznik VII część 1 punkt 3 akapit piąty d (nowy)

5d. W odniesieniu do utraconych 
ekspozycji, dla których instytucje 
kredytowe stosują własne metody 
szacowania LGD, RW wynosi: 
Max{0,12,5*(LGD-ELBE )};

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 146
Załącznik VII część 1 punkt 3 akapit piąty e (nowy)

5e. Jednocześnie ELBE jest możliwie jak 
najdokładniejszym własnym 
oszacowaniem instytucji kredytowej 
odnośnie do wysokości strat 
spowodowanych utraconą ekspozycją, 
zgodnie z częścią 4, pkt 79 niniejszego 
załącznika.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Uszczegółowienie jest konieczne dla uwzględnienia przypadku, 
gdy PD=0, oraz dla przyjęcia poprawek odnoszących się do metody UL/EL (por. poprawka 
do art. 66).

Poprawka 147
Załącznik VII część 1 punkt 6

6. Warunkiem objęcia nabytych 6. Instytucje kredytowe powinny spełniać 
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wierzytelności korporacyjnych kategorii 
korporacyjnej jest spełnienie wymagań 
minimalnych, określonych w części 4 pkt.
104-108. W przypadku nabytych 
wierzytelności korporacyjne, które 
dodatkowo spełniają warunki określone w 
pkt. 12, a tam, gdzie korzystanie ze 
standardów kwantyfikacji ryzyka dla 
ekspozycji korporacyjnych zgodnie z 
przepisami części 4 byłoby nadmiernie 
uciążliwe dla instytucji kredytowej, można 
korzystać ze standardów kwantyfikacji 
ryzyka dla ekspozycji detalicznych, 
określonych w części 4.

w odniesieniu do nabytych wierzytelności 
korporacyjnych wymagania minimalne, 
określone w części 4 pkt. 104-108. W 
przypadku nabytych wierzytelności 
korporacyjne, które dodatkowo spełniają 
warunki określone w pkt. 12, a tam, gdzie 
korzystanie ze standardów kwantyfikacji 
ryzyka dla ekspozycji korporacyjnych 
zgodnie z przepisami części 4 byłoby 
nadmiernie uciążliwe dla instytucji 
kredytowej, można korzystać ze 
standardów kwantyfikacji ryzyka dla 
ekspozycji detalicznych, określonych w 
części 4.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do ujednolicenia z art. 87 ust. 2.

Poprawka 148
Załącznik VII część 1 punkt 9 akapit czwarty a (nowy)

4a. Jeżeli PD=1 (utracona ekspozycja), 
RW wynosi: Max {0,12.5*(LGD-ELBE )};

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 149
Załącznik VII część 1 punkt 9 akapit czwarty b (nowy)

4b. Jednocześnie ELBE jest możliwie jak 
najdokładniejszym własnym 
oszacowaniem instytucji kredytowej 
odnośnie do wysokości strat 
spowodowanych utraconą ekspozycją, 
zgodnie z częścią 4, pkt 79 niniejszego 
załącznika.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Patrz uzasadnienie do pkt 6 powyżej.

Poprawka 150
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Załącznik VII część 1 punkt 11 akapit drugi (nowy)

W odniesieniu do zabezpieczonych ram 
kredytowych powiązanych z kontem 
rozliczeniowym, właściwe władze mogą, w 
drodze odstępstwa od lit. b), zrezygnować z 
warunku, iż kredyt powinien być 
niezabezpieczony. W takim przypadku 
wszelkie kwoty, które przewiduje się 
odzyskać z takiego zabezpieczenia nie są 
uwzględniane w oszacowaniach LGD.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 151
Załącznik VII część 1 punkt 23

23. Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem 
stanowią potencjalną stratę z tytułu 
ekspozycji w papierach kapitałowych danej 
instytucji, obliczoną z wykorzystaniem 
wewnętrznych modeli szacowania wartości 
narażonej na ryzyko, jako różnica 
pomiędzy wartością dochodów 
kwartalnych a odpowiednią stopą wolną od 
ryzyka (przy jednostronnym przedziale 
ufności 99 %) obliczoną na podstawie 
badania długoterminowego i pomnożoną 
przez 12,5. Na poziomie indywidualnej
ekspozycji kwoty ekspozycji ważone 
ryzykiem nie są niższe od sumy 
minimalnych kwotom ekspozycji 
ważonych ryzykiem, wymaganych w 
ramach metody opartej na PD/LGD, oraz 
odpowiadających im kwot oczekiwanych 
strat pomnożonych przez 12,5.

23. Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem 
stanowią potencjalną stratę z tytułu 
ekspozycji w papierach kapitałowych danej 
instytucji, obliczoną z wykorzystaniem 
wewnętrznych modeli szacowania wartości 
narażonej na ryzyko, jako różnica 
pomiędzy wartością dochodów 
kwartalnych a odpowiednią stopą wolną od 
ryzyka (przy jednostronnym przedziale 
ufności 99 %) obliczoną na podstawie 
badania długoterminowego i pomnożoną 
przez 12,5. Na poziomie indywidualnej 
ekspozycji kwoty ekspozycji ważone 
ryzykiem nie są niższe od sumy 
minimalnych kwotom ekspozycji 
ważonych ryzykiem, wymaganych w 
ramach metody opartej na PD/LGD, oraz 
odpowiadających im kwot oczekiwanych 
strat pomnożonych przez 12,5, oraz 
obliczonych na podstawie wartości PD 
określonych w załączniku VII, część 2, 
pkt 22 lit. d) i przynależnych do nich 
wartości LGD, określonych w załączniku 
VII, część 2, pkt 23 i 24.

Uzasadnienie

Poprawka jest pomocnym wyjaśnieniem.
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Poprawka 152
Załącznik VII część 1 punkt 28 akapit trzeci

Premie z tytułu nabytych ekspozycji 
traktuje się jako EL.

W odniesieniu do utraconych ekspozycji 
(PD=1), dla instytucji kredytowych 
wykorzystujących własne oszacowania 
LGD, EL jest równe ELBE, tzn. możliwie 
jak najdokładniejszym własnym 
oszacowaniem instytucji kredytowej 
odnośnie do wysokości strat 
spowodowanych utraconą ekspozycją, 
zgodnie z częścią 4, pkt 79 niniejszego 
załącznika.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do ujednolicenia przepisów z Ramową Konwencją 
Bazylejską w odniesieniu do metody EL/UL.

Poprawka 153
Załącznik VII część 1 punkt 34

34. Kwoty oczekiwanych strat obliczane 
zgodnie z metodami określonymi w pkt 28, 
29 i 33 odejmuje się od sumy aktualizacji 
wartości i rezerw dotyczących 
przedmiotowych ekspozycji. Obniżki na 
nabyte ekspozycje zgodnie z pkt 1 część 3 
traktuje się w ten sam sposób co 
aktualizacje wartości , natomiast premie z 
tytułu nabytych ekspozycji zgodnie z pkt 1 
część 3 dodaje się do kwot oczekiwanych 
strat. Kwoty oczekiwanych strat dla 
ekspozycji objętych sekurytyzacją oraz 
aktualizacje wartości i rezerwy dotyczące 
przedmiotowych ekspozycji nie są ujęte w 
omawianych obliczeniach.

34. Kwoty oczekiwanych strat obliczane 
zgodnie z metodami określonymi w pkt 28, 
29 i 33 odejmuje się od sumy aktualizacji 
wartości i rezerw dotyczących 
przedmiotowych ekspozycji. Odpisy z 
tytułu ekspozycji bilansowych, 
uznawanych już w chwili zakupu za 
utracone, zgodnie z pkt 1 część 3 traktuje 
się w ten sam sposób co aktualizacje 
wartości. Kwoty oczekiwanych strat dla 
ekspozycji objętych sekurytyzacją oraz 
aktualizacje wartości i rezerwy dotyczące 
przedmiotowych ekspozycji nie są ujęte w 
omawianych obliczeniach.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do ujednolicenia uregulowania z art. 87 ust. 2 (por. 
poprawka do art. 87 ust. 2).

Poprawka 154
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Załącznik VII część 2 punkt 5

5. Przy ustalaniu PD instytucje kredytowe 
mogą uwzględnić nierzeczywiste 
zabezpieczenie kredytowe, zgodnie z 
przepisami art. 90-93.

5. Przy ustalaniu PD instytucje kredytowe 
mogą uwzględnić nierzeczywiste 
zabezpieczenie kredytowe, zgodnie z 
przepisami art. 90-93. W odniesieniu do 
ryzyka „rozmiękczenia”, właściwe władze 
mogą uwzględnić innych dostawców 
ochrony nierzeczywistej, niż określono w 
załączniku VIII, części 1.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do ujednolicenia uregulowania z art. 87 ust. 2 (por. 
poprawka do art. 87 ust. 2).

Poprawka 155
Załącznik VII część 2 punkt 7

7. W odniesieniu do ryzyka 
„rozmiękczenia” nabytych wierzytelności 
korporacyjnych wartość PD ustala się jako 
równą oszacowanej dla ryzyka 
„rozmiękczenia” wartości EL. Można 
zastosować oszacowaną wartość PD, jeżeli 
instytucja kredytowa ma pozwolenie na 
korzystanie z własnych oszacowań LGD 
dla ekspozycji korporacyjnych oraz może 
w wiarygodny sposób wyodrębnić wartości 
PD i LGD ze swoich oszacowań EL z 
tytułu ryzyka rozmiękczenia dla nabytych 
wierzytelności korporacyjnych.

7. W odniesieniu do ryzyka 
„rozmiękczenia” nabytych wierzytelności 
korporacyjnych wartość PD ustala się jako 
równą oszacowanej dla ryzyka 
„rozmiękczenia” wartości EL. Można 
zastosować oszacowaną wartość PD, jeżeli 
instytucja kredytowa ma pozwolenie na 
korzystanie z własnych oszacowań LGD 
dla ekspozycji korporacyjnych oraz może 
w wiarygodny sposób wyodrębnić wartości 
PD i LGD ze swoich oszacowań EL z 
tytułu ryzyka rozmiękczenia dla nabytych 
wierzytelności korporacyjnych. Instytucje 
kredytowe mogą, zgodnie z art. 90-93, 
uwzględnić ochronę nierzeczywistą w 
odniesieniu do PD. Właściwe władze 
mogą uwzględnić innych dostawców 
ochrony nierzeczywistej, niż określono w 
załączniku VIII, części 1. Instytucje 
kredytowe, które mogą stosować własne 
oszacowania LGD w odniesieniu do 
ryzyka rozmiękczenia nabytych ekspozycji 
przedsiębiorstw, mogą uwzględnić 
ochronę nierzeczywistą w drodze 
dopasowania PD zgodnie z pkt 10.
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Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do ujednolicenia uregulowania z art. 87 ust. 2 (por. 
poprawka do art. 87 ust. 2).

Poprawka 156
Załącznik VII część 2 punkt 8 litera d)

d) Obligacjom zabezpieczonym, 
określonym w załączniku VI część 1 pkt 
65-67 można przypisać LGD równe 12,5%.

d) Obligacjom zabezpieczonym, 
określonym w załączniku VI część 1 pkt 
65-67 można przypisać LGD równe 10%.

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera dalsze obniżenie wartości LGD do 10%.

Poprawka 157
Załącznik VII część 2 punkt 10 a (nowy)

10a. Bez uszczerbku dla pkt. 8 instytucja 
kredytowa stosująca własne oszacowania 
LGD w odniesieniu do obligacji 
zabezpieczonych, może przyjąć dane 
udostępnione przez bank emisyjny za 
podstawę do obliczenia wymaganych 
funduszy własnych.

Uzasadnienie

Ze względu na efektywność, tzn. dla ułatwienia bankowi kupującemu pozyskania danych, 
Sprawozdawca popiera dopuszczenie danych udostępnionych przez bank emisyjny przy 
obliczaniu wymaganych funduszy własnych w odniesieniu do obligacji zabezpieczonych.

Poprawka 158
Załącznik VII część 2 punkt 12 litera d)

d) Jeżeli instytucja kredytowa ma 
pozwolenie na korzystanie z własnych 
oszacowań PD dla nabytych wierzytelności 
korporacyjnych, wówczas w odniesieniu 
do kwot wykorzystanych M jest równe 
średnioważonemu terminowi rozliczenia 
wierzytelności nabytych, przy czym M 
wynosi co najmniej 1 rok. Tę samą wartość 
M stosuje się do kwot niewykorzystanych 

d) Jeżeli instytucja kredytowa ma 
pozwolenie na korzystanie z własnych 
oszacowań PD dla nabytych wierzytelności 
korporacyjnych, wówczas w odniesieniu 
do kwot wykorzystanych M jest równe 
średnioważonemu terminowi rozliczenia 
wierzytelności nabytych, przy czym M 
wynosi co najmniej 90 dni. Tę samą 
wartość M stosuje się do kwot 
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w ramach zatwierdzonej linii zakupu 
wierzytelności pod warunkiem, że 
instrument ten zawiera skuteczne 
zobowiązania umowne, mechanizmy 
uruchamiania przedterminowego wykupu 
lub inne mechanizmy chroniące 
nabywającą instytucję kredytową przed 
znacznym pogorszeniem jakości 
przyszłych wierzytelności, do nabycia 
których jest zobowiązana w okresie 
ważności instrumentu. Wobec tak 
skutecznej ochrony M dla kwot 
niewykorzystanych oblicza się jako sumę 
najdłuższego terminu rozliczenia 
potencjalnej wierzytelności w ramach 
umowy zakupu i rzeczywistego terminu 
rozliczenia instrumentu zakupu, przy czym 
M wynosi co najmniej 1 rok.

niewykorzystanych w ramach 
zatwierdzonej linii zakupu wierzytelności 
pod warunkiem, że instrument ten zawiera 
skuteczne zobowiązania umowne, 
mechanizmy uruchamiania 
przedterminowego wykupu lub inne 
mechanizmy chroniące nabywającą 
instytucję kredytową przed znacznym 
pogorszeniem jakości przyszłych 
wierzytelności, do nabycia których jest 
zobowiązana w okresie ważności 
instrumentu. Wobec tak skutecznej 
ochrony M dla kwot niewykorzystanych 
oblicza się jako sumę najdłuższego terminu 
rozliczenia potencjalnej wierzytelności w 
ramach umowy zakupu i rzeczywistego 
terminu rozliczenia instrumentu zakupu, 
przy czym M wynosi co najmniej 90 dni.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 159
Załącznik VII część 2 punkt 19

19. Ochronę kredytową nierzeczywistą 
można uwzględnić, korygując wartości PD 
zgodnie z przepisami pkt. 21.

19. Ochronę kredytową nierzeczywistą 
można uwzględnić, korygując wartości PD 
zgodnie z przepisami pkt. 21. Powyższy 
przepis stosuje się, pod warunkiem 
przestrzegania warunków określonych w 
art. 90-93, do ryzyka rozmiękczenia, w 
odniesieniu do którego instytucje 
kredytowe nie stosują własnych 
oszacowań LGD; jednakże właściwe 
władze mogą uwzględnić w tym celu 
również innych dostawców ochrony 
nierzeczywistej, niż określono w 
załączniku VIII, części 1.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do ujednolicenia uregulowania z art. 87 ust. 2 (por. 
poprawka do art. 87 ust. 2.

Poprawka 160
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Załącznik VII część 3 punkt 2

2. Jeżeli instytucje kredytowe korzystają z 
umów ramowych saldowania zobowiązań 
w odniesieniu do transakcji z 
przyrzeczeniem odkupu/transakcji 
udzielania lub otrzymania pożyczki 
papierów wartościowych, wówczas 
wartość ekspozycji oblicza się zgodnie z 
art. 90-93.

2. Jeżeli instytucje kredytowe korzystają z 
umów ramowych saldowania zobowiązań 
w odniesieniu do transakcji z 
przyrzeczeniem odkupu lub transakcji 
udzielania lub otrzymania pożyczki 
papierów wartościowych lub towarów, 
wówczas wartość ekspozycji oblicza się 
zgodnie z art. 90-93.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 161
Załącznik VII część 3 punkt 11 litera a)

a) Dla linii kredytowych, które są 
warunkowe, bezwarunkowo odwoływalne 
lub które w istocie rzeczy umożliwia 
instytucji kredytowej możliwość 
automatycznego przerwania w każdej 
chwili umowy bez uprzedzenia - stosuje się 
współczynnik konwersji 0 %. Warunkiem 
stosowania współczynnika konwersji 0 % 
przez instytucje kredytowe jest aktywnie 
monitorowanie kondycji finansowej 
dłużnika oraz stosowanie takich systemów 
kontroli wewnętrznej, które umożliwiają 
im natychmiastowe wykrycie pogorszenia 
się jakości kredytowej danego dłużnika. 
Niewykorzystane linie kredytowe można 
uznać za bezwarunkowo odwoływalne, 
jeżeli warunki umowy pozwalają instytucji 
kredytowej odwołać je w pełnym zakresie 
dopuszczalnym w ramach ustawodawstwa 
w zakresie ochrony praw konsumenta i 
kwestii z tym związanych.

a) Dla linii kredytowych, które są 
warunkowe, bezwarunkowo odwoływalne 
lub które w istocie rzeczy umożliwia 
instytucji kredytowej możliwość 
automatycznego przerwania w każdej 
chwili umowy bez uprzedzenia - stosuje się 
współczynnik konwersji 0 %. Warunkiem 
stosowania współczynnika konwersji 0 % 
przez instytucje kredytowe jest aktywnie 
monitorowanie kondycji finansowej 
dłużnika oraz stosowanie takich systemów 
kontroli wewnętrznej, które umożliwiają 
im natychmiastowe wykrycie pogorszenia 
się jakości kredytowej danego dłużnika.

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera zaproponowane przez Radę skreślenie odniesienia do sektora 
detalicznego, ponieważ jest ono pozbawione znaczenia.

Poprawka 162
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Załącznik VII część 3 punkt 13

13. Dla wszystkich pozycji 
pozabilansowych, innych niż wspomniane 
w pkt 1-11, wartość ekspozycji określa się 
zgodnie z załącznikiem II.

13. Dla wszystkich pozycji 
pozabilansowych, innych niż wspomniane 
w pkt 1-11, wartość ekspozycji jest równa 
następującej części swojej wartości: 100 % 
w odniesieniu do pozycji o wysokim 
ryzyku, 50 % w odniesieniu do pozycji o 
średnim ryzyku oraz 20% w odniesieniu 
do pozycji o średnim/niskim ryzyku oraz 
20% w odniesieniu do pozycji o niskim 
ryzyku. W tym celu pozycjom 
pozabilansowym przypisuje się kategorie 
ryzyka zgodnie z załącznikiem II.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 163
Załącznik VII część 4 punkt 40 litera e)

e) Dane dotyczące prawdopodobieństwa 
straty i dochodu operacyjnego dla 
uprawnionych, odnawialnych ekspozycji 
detalicznych.

e) Dane dotyczące prawdopodobieństwa 
straty dla uprawnionych, odnawialnych 
ekspozycji detalicznych.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę ujednolicenie uregulowania z Ramową Konwencją 
Bazylejską.

Poprawka 164
Załącznik VII część 4 punkt 44 litera b)

b) Należność dłużnika dotycząca istotnych 
zobowiązań kredytowych wobec instytucji 
kredytowej, przedsiębiorstwa 
dominującego lub któregokolwiek z 
podmiotów zależnych jest 
przeterminowana o ponad 90 dni.

b) Należność dłużnika dotycząca istotnych 
zobowiązań kredytowych wobec instytucji 
kredytowej, przedsiębiorstwa 
dominującego lub któregokolwiek z 
podmiotów zależnych jest 
przeterminowana o ponad 180 dni.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy definicja niewykonania zobowiązania jest zbyt restrykcyjna. Z tego 
względu termin powinien być przedłużony z 90 do 180 dni.
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Poprawka 165
Załącznik VII część 4 punkt 44 akapit czwarty

W przypadku ekspozycji detalicznych oraz 
ekspozycji wobec pozarządowych 
podmiotów sektora publicznego właściwe 
władze ustalają liczbę dni 
przeterminowania zgodnie z pkt 48.

skreślony

Uzasadnienie

Ujednolicenie z poprawką do pkt 44 lit. b).

Poprawka 166
Załącznik VII część 4 punkt 44 akapit piąty

W przypadku ekspozycji korporacyjnych 
właściwe władze mogą ustalić liczbę dni 
przeterminowania zgodnie z art. 154 pkt 4.

skreślony

Uzasadnienie

Ujednolicenie z poprawką do art. 154 ust. 4.

Poprawka 167
Załącznik VII część 4 punkt 48

48. Dla ekspozycji detalicznych oraz 
wobec pozarządowych podmiotów sektora 
publicznego właściwe władze każdego 
Państwa Członkowskiego ustalają 
dokładną liczbę dni przeterminowania, 
która obowiązuje wszystkie instytucje 
kredytowe w danym państwie zgodnie z 
definicją niewykonania zobowiązania 
określoną w pkt 44 dla ekspozycji wobec 
tego rodzaju kontrahentów z siedzibą w 
danych Państwie Członkowskim. 
Wspomniana liczba dni waha się 
pomiędzy 90 a 180 w zależności od linii 
produktu. W przypadku ekspozycji wobec 
wymienionych wyżej kontrahentów z 
siedzibą w innych Państwach 
Członkowskich właściwe władze ustalają 

skreślony
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liczbę dni przeterminowania nie większą, 
niż liczba ustalona przez właściwe władze 
we własnym Państwie Członkowskim.

Uzasadnienie

Dopasowanie do poprawki odnoszącej się do załącznika VII, część 4, pkt 44, lit. b).

Poprawka 168
Załącznik VII część 4 punkt 66

66. Bez względu na to, czy dla oszacowań 
wartości PD instytucja kredytowa stosuje 
źródła danych zewnętrznych, 
wewnętrznych czy zbiorczych, czy też 
kombinację powyższych, długość 
bazowego okresu obserwacji wynosi co 
najmniej pięć lat dla co najmniej jednego 
źródła. Jeżeli dla któregoś ze źródeł 
możliwy jest dłuższy okres obserwacji 
historycznej, a dane są istotne, wówczas 
stosuje się ten właśnie dłuższy okres. 
Przepisy niniejszego punktu mają 
zastosowanie również do metody opartej 
na PD/LGD dla udziałów kapitałowych.

66. Bez względu na to, czy dla oszacowań 
wartości PD instytucja kredytowa stosuje 
źródła danych zewnętrznych, 
wewnętrznych czy zbiorczych, czy też 
kombinację powyższych, długość 
bazowego okresu obserwacji wynosi co 
najmniej dwa lata dla co najmniej jednego 
źródła. Ten okres przedłuża się corocznie 
o rok, aż do chwili, w której dostępne są 
właściwe dane dla okresu 5 lat. Jeżeli dla 
któregoś ze źródeł możliwy jest dłuższy 
okres obserwacji historycznej, a dane są 
istotne, wówczas stosuje się ten właśnie 
dłuższy okres. Przepisy niniejszego punktu 
mają zastosowanie również do metody 
opartej na PD/LGD dla udziałów 
kapitałowych.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 154 ust. 5.

Poprawka 169
Załącznik VII część 4 punkt 71

71. Bez względu na to, czy do oceny 
charakterystyki strat instytucja kredytowa 
stosuje źródła danych zewnętrznych, 
wewnętrznych czy zbiorczych, czy też 
kombinację powyższych, długość 
bazowego okresu obserwacji wynosi co 
najmniej pięć lat dla co najmniej jednego 
źródła. Jeżeli dla któregoś ze źródeł 
możliwy jest dłuższy okres obserwacji 
historycznej, a dane są istotne, wówczas 

71. Bez względu na to, czy do oceny 
charakterystyki strat instytucja kredytowa 
stosuje źródła danych zewnętrznych, 
wewnętrznych czy zbiorczych, czy też 
kombinację powyższych, długość 
bazowego okresu obserwacji wynosi co 
najmniej dwa lata dla co najmniej jednego 
źródła. Ten okres przedłuża się corocznie 
o rok, aż do chwili, w której dostępne są 
właściwe dane dla okresu 5 lat. Jeżeli dla 
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stosuje się ten właśnie dłuższy okres. 
Instytucja kredytowa nie musi 
przywiązywać równej wagi do wszystkich 
danych historycznych, o ile potrafi dowieść 
właściwym władzom, że dane z ostatnich 
okresów stanowią lepszą podstawę 
przewidywań prawdopodobieństwa straty.

któregoś ze źródeł możliwy jest dłuższy 
okres obserwacji historycznej, a dane są 
istotne, wówczas stosuje się ten właśnie 
dłuższy okres. Instytucja kredytowa nie 
musi przywiązywać równej wagi do 
wszystkich danych historycznych, o ile 
potrafi dowieść właściwym władzom, że 
dane z ostatnich okresów stanowią lepszą 
podstawę przewidywań 
prawdopodobieństwa straty.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 154 ust. 5.

Poprawka 170
Załącznik VII część 4 punkt 79

79. W szczególnym przypadku ekspozycji, 
które jest już obciążone niewykonaniem 
zobowiązania, instytucja kredytowa stosuje
możliwie najdokładniejsze oszacowanie 
oczekiwanych strat dla każdej takiej 
ekspozycji, biorąc pod uwagę bieżące 
warunki ekonomiczne oraz status 
ekspozycji.

79. W szczególnym przypadku ekspozycji, 
które jest już obciążone niewykonaniem 
zobowiązania, instytucja kredytowa 
wykorzystuje jako podstawę sumę 
całkowitą możliwie najdokładniejszych 
oszacowań oczekiwanych strat dla każdej 
takiej ekspozycji, biorąc pod uwagę 
bieżące warunki ekonomiczne oraz status 
ekspozycji, a także możliwość powstania 
dodatkowych strat w okresie zbywania.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do ujednolicenia przepisów z Ramową Konwencją 
Bazylejską w odniesieniu do metody EL/UL.

Poprawka 171
Załącznik VII część 4 punkt 85

85. Oszacowania wartości LGD opierają 
się na danych z okresu, co najmniej pięciu
lat. Niezależnie od przepisów pkt. 73 
instytucja kredytowa nie musi 
przywiązywać równej wagi do wszystkich 
danych historycznych, o ile potrafi dowieść 
właściwym władzom, że dane z ostatnich 
okresów stanowią lepszą podstawę 
przewidywania prawdopodobieństwa 

85. Oszacowania wartości LGD opierają 
się na danych z okresu, co najmniej dwóch
lat. Ten okres przedłuża się corocznie o 
rok, aż do chwili, w której dostępne są 
właściwe dane dla okresu 5 lat. 
Niezależnie od przepisów pkt. 73 
instytucja kredytowa nie musi 
przywiązywać równej wagi do wszystkich 
danych historycznych, o ile potrafi dowieść 
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straty. właściwym władzom, że dane z ostatnich 
okresów stanowią lepszą podstawę 
przewidywania prawdopodobieństwa 
straty.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 154 ust. 5.

Poprawka 172
Załącznik VII część 4 punkt 86

86. Instytucje kredytowe dokonują 
oszacowań współczynników konwersji 
według klasy lub puli instrumentów na 
podstawie średniej odnotowanych
współczynników konwersji według klasy 
lub puli instrumentów, uwzględniając 
wszystkie przypadki niewykonania 
zobowiązań wskazane w źródłach danych 
(średnia ważona niewykonaniem 
zobowiązań).

86. Instytucje kredytowe dokonują 
oszacowań współczynników konwersji 
według klasy lub puli instrumentów na 
podstawie średniej oczekiwanych 
współczynników konwersji według klasy 
lub puli instrumentów, uwzględniając 
wszystkie przypadki niewykonania 
zobowiązań wskazane w źródłach danych 
(średnia ważona niewykonaniem 
zobowiązań).

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę wyjaśnienie.

Poprawka 173
Załącznik VII część 4 punkt 94

94. Oszacowania współczynników 
konwersji opierają się na danych z okresu 
co najmniej pięciu lat. Niezależnie od 
przepisów pkt 86, instytucja kredytowa nie 
musi przywiązywać równej wagi do 
wszystkich danych historycznych, o ile 
potrafi dowieść właściwym władzom, że 
dane z ostatnich okresów stanowią lepszą 
podstawę przewidywań.

94. Oszacowania współczynników 
konwersji opierają się na danych z okresu 
co najmniej dwóch lat. Ten okres 
przedłuża się corocznie o rok, aż do 
chwili, w której dostępne są właściwe dane 
dla okresu 5 lat. Niezależnie od przepisów 
pkt 86, instytucja kredytowa nie musi 
przywiązywać równej wagi do wszystkich 
danych historycznych, o ile potrafi dowieść 
właściwym władzom, że dane z ostatnich 
okresów stanowią lepszą podstawę 
przewidywań.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 154 ust. 5.
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Poprawka 174
Załącznik VII część 4 punkt 123

123. Wszystkie istotne aspekty tworzenia 
ratingów i oszacowań podlegają 
zatwierdzeniu przez radę nadzorczą
instytucji kredytowej lub komisję 
wyłonioną z jej grona oraz kierownictwo 
wyższego szczebla. Wspomniane strony 
posiadają ogólną znajomość systemów 
ratingowych instytucji kredytowej oraz 
szczegółową znajomość związanych z nimi 
sprawozdań zarządczych.

123. Wszystkie istotne aspekty tworzenia 
ratingów i oszacowań podlegają 
zatwierdzeniu przez określony w art. 11 
organ kierowniczy instytucji kredytowej 
lub komisję wyłonioną z jej grona oraz 
kierownictwo wyższego szczebla. 
Wspomniane strony posiadają ogólną 
znajomość systemów ratingowych 
instytucji kredytowej oraz szczegółową 
znajomość związanych z nimi sprawozdań 
zarządczych.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zapewniającą większą spójność tekstu.

Poprawka 175
Załącznik VII część 4 punkt 124

124. Kierownictwo wyższego szczebla 
zawiadamia radę nadzorczą lub komisję 
wyłonioną z jej grona o istotnych 
zmianach lub wyjątkach od ustalonych 
procedur mających istotny wpływ na 
działanie systemów ratingowych instytucji 
kredytowej.

124. Kierownictwo wyższego szczebla 
zawiadamia radę nadzorczą lub komisję 
wyłonioną przez określony w art. 11 organ 
kierowniczy o istotnych zmianach lub 
wyjątkach od ustalonych procedur 
mających istotny wpływ na działanie 
systemów ratingowych instytucji 
kredytowej.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zapewniającą większą spójność tekstu.

Poprawka 176
Załącznik VII część 4 punkt 130

130. System ratingowy instytucji 
kredytowej i jego działanie podlega 
kontroli wewnętrznej, co najmniej raz do 
roku. Kontrola ta obejmuje dział 
kredytowy oraz oszacowania wartości PD, 
LGD, EL oraz współczynników konwersji. 

130. System ratingowy instytucji 
kredytowej i jego działanie podlega 
kontroli wewnętrznej lub kontroli przez 
jednostkę o porównywalnym stopniu 
niezależności, co najmniej raz do roku. 
Kontrola ta obejmuje dział kredytowy oraz 
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Sprawdzana jest zgodność ze wszystkimi 
obowiązującymi wymogami minimalnych.

oszacowania wartości PD, LGD, EL oraz 
współczynników konwersji. Sprawdzana 
jest zgodność ze wszystkimi 
obowiązującymi wymogami minimalnych.

Uzasadnienie

Należy zezwolić na dopuszczenie innej jednostki kontrolnej, niż kontrola wewnętrzna na 
wypadek, gdyby kontrola wewnętrzna nie posiadała odpowiednich możliwości w celu 
skontrolowania systemów ratingowych instytucji kredytowej.

Poprawka 177
Załącznik VIII część 1 punkt 19

19. Właściwe władze Państwa 
Członkowskiego, niestosujące zwolnienia, 
o którym mowa w pkt 17, mogą uznać 
zabezpieczenie w postaci nieruchomości 
komercyjnych, które zostały uznane jako 
takie zabezpieczenie przez inne Państwo 
Członkowskie na mocy wspomnianego 
zwolnienia.

19. Właściwe władze Państwa 
Członkowskiego mogą uznać 
zabezpieczenie w postaci nieruchomości 
komercyjnych, które zostały uznane jako 
takie zabezpieczenie przez inne Państwo 
Członkowskie na mocy zwolnienia
zgodnego z pkt. 17.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę.

Poprawka 178
Załącznik VIII część 1 punkt 21 wprowadzenie

21. Właściwe władze mogą uznać
zabezpieczenie rzeczowe, inne niż 
wymienione w pkt. 13-19, jeżeli 
stwierdzają, że:

21. Właściwe władze uznają
zabezpieczenie rzeczowe, inne niż 
wymienione w pkt. 13-19, jeżeli 
stwierdzają, że:

Uzasadnienie

Skreślenie uprawnienia do decydowania organu krajowego.

Poprawka 179
Załącznik VIII część 2 punkt 3 litera a)

a) muszą posiadać ugruntowaną podstawę 
prawną i być wykonalne na mocy 
obowiązującego prawa, również w 

a) muszą być obowiązujące i wykonalne 
we wszystkich właściwych jurysdykcjach, 
również w przypadku niewypłacalności lub 
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przypadku niewypłacalności lub 
bankructwa kontrahenta;

bankructwa kontrahenta;

Uzasadnienie

Popiera się poprawki Rady zapewniające większą spójność tekstu.

Poprawka 180
Załącznik VIII część 2 punkt 4 litera a)

a) posiadają ugruntowaną podstawę 
prawną i są wykonalne na mocy 
obowiązującego prawa, również w 
przypadku bankructwa lub 
niewypłacalności kontrahenta;

a) obowiązują i są wykonalne we 
wszystkich właściwych jurysdykcjach, 
również w przypadku bankructwa lub 
niewypłacalności kontrahenta;

Uzasadnienie

Popiera się poprawki Rady zapewniające większą spójność tekstu.

Poprawka 181
Załącznik VIII część 2 punkt 6 litera a) akapit drugi

Nie uznaje się papierów wartościowych 
emitowanych przez dłużnika lub podmiot 
powiązany z tej samej grupy kapitałowej.

Nie uznaje się papierów wartościowych 
emitowanych przez dłużnika lub podmiot 
powiązany z tej samej grupy kapitałowej. 
Jednakże niezależnie od powyższego 
emitowane przez dłużnika obligacje 
zabezpieczone, o których mowa w 
załączniku VI pkt. 65-67, mogą zostać 
uznane za zabezpieczenie transakcji z 
przyrzeczeniem odkupu, o ile są spełnione 
warunki określone w pierwszym akapicie.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 182
Załącznik VIII część 2 punkt 8 litera b) akapit pierwszy

Wartość nieruchomości jest monitorowana 
nie rzadziej niż raz w roku. Częstsze 
monitorowanie przeprowadza się w razie 
istotnych zmian warunków rynkowych. Do 

Wartość nieruchomości jest monitorowana 
nie rzadziej niż raz w roku w odniesieniu 
do nieruchomości komercyjnych i co trzy 
lata w odniesieniu do nieruchomości 
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monitorowania wartości nieruchomości i 
określania potrzeb w zakresie ponownej 
wyceny można wykorzystać metody 
statystyczne. Jeżeli istnieją przesłanki 
wskazujące, że wartość nieruchomości 
mogła istotnie się obniżyć w stosunku to 
cen rynkowych, nieruchomość taka jest 
wyceniana przez niezależnego 
rzeczoznawcę. W przypadku kredytów 
przekraczających 3 mln EUR lub 5% 
funduszy własnych instytucji kredytowej, 
nieruchomość podlega wycenie 
niezależnego rzeczoznawcy przynajmniej 
raz na trzy lata.

mieszkalnych. Częstsze monitorowanie 
przeprowadza się w razie istotnych zmian 
warunków rynkowych. Do monitorowania 
wartości nieruchomości i określania 
potrzeb w zakresie ponownej wyceny 
można wykorzystać metody statystyczne. 
Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące, że 
wartość nieruchomości mogła istotnie się 
obniżyć w stosunku to cen rynkowych, 
nieruchomość taka jest sprawdzana pod 
względem wyceny przez niezależnego 
rzeczoznawcę. W przypadku kredytów 
przekraczających 3 mln EUR lub 5% 
funduszy własnych instytucji kredytowej, 
wycena nieruchomości podlega kontroli
niezależnego rzeczoznawcy przynajmniej 
raz na trzy lata.

Uzasadnienie
Sprawozdawca popiera propozycję Rady, by zmniejszyć minimalną częstotliwość oceny 
nieruchomości mieszkalnych z roku do trzech lat.

Ponadto, zgodnie z propozycją Komisji, należy zrezygnować z obowiązkowej wyceny przez 
audytora zewnętrznego co trzy lata wobec kredytów przekraczających 3 mln euro lub 5% 
funduszy własnych instytucji kredytowej, a jedynie sprawdzić, czy taka nowa wycena jest 
rzeczywiście potrzebna.

Poprawka 183
Załącznik VIII część 2 punkt 9 litera a) podpunkt iv)

iv) Umowy w sprawie zabezpieczeń ryzyka 
kredytowego muszą być odpowiednio 
udokumentowane i zawierać jasną i 
niezawodną procedurę szybkiego 
przejmowania zabezpieczenia. Procedury 
instytucji kredytowych zapewniają 
przestrzeganie wszelkich uwarunkowań 
prawnych wymaganych w związku z 
deklaracją niewykonania zobowiązań przez 
klienta i szybkim przejmowaniem 
zabezpieczenia. W przypadku trudności 
finansowych lub niewypłacalności 
kredytobiorcy, instytucja kredytowa 
posiada uprawnienia do zbycia lub cesji 
wierzytelności na rzecz innych stron bez 
zgody dłużnika.

iv) Umowy w sprawie zabezpieczeń ryzyka 
kredytowego muszą być odpowiednio 
udokumentowane i zawierać jasną i 
niezawodną procedurę szybkiego 
przejmowania zabezpieczenia. Procedury 
instytucji kredytowych zapewniają 
przestrzeganie wszelkich uwarunkowań 
prawnych wymaganych w związku z 
deklaracją niewykonania zobowiązań przez 
kredytobiorcę i szybkim przejmowaniem 
zabezpieczenia. W przypadku trudności 
finansowych lub niewypłacalności 
kredytobiorcy, instytucja kredytowa 
posiada uprawnienia do zbycia lub cesji 
wierzytelności na rzecz innych stron bez 
zgody dłużnika.
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Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę zapewniające większą spójność tekstu.

Poprawka 184
Załącznik VIII część 2 punkt 10 litera a)

a) Umowa w sprawie zabezpieczenia jest w 
pełni wykonalna na mocy wszystkich 
obowiązujących praw i pozwala instytucji 
kredytowej uzyskać w odpowiednim 
terminie wartość majątku stanowiącego 
zabezpieczenie.

a) Umowa w sprawie zabezpieczenia jest w 
pełni obowiązująca i wykonalna we 
wszystkich właściwych jurysdykcjach i 
pozwala instytucji kredytowej uzyskać w 
odpowiednim terminie wartość majątku 
stanowiącego zabezpieczenie.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę zapewniające większą spójność tekstu.

Poprawka 185
Załącznik VIII część 2 punkt 12 litera a)

a) Wierzytelność stanowiąca należność 
kredytobiorcy wobec instytucji będącej 
stroną trzecią jest oficjalnie scedowana na 
rzecz instytucji kredytowej udzielającej 
kredytu;

a) Wierzytelność stanowiąca należność 
kredytobiorcy wobec instytucji będącej 
stroną trzecią jest oficjalnie scedowana na 
rzecz instytucji kredytowej udzielającej 
kredytu i ta cesja lub zastaw są w pełni 
obowiązujące i wykonalne we wszystkich 
właściwych jurysdykcjach;

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę zapewniające większą spójność 
językową.

Poprawka 186
Załącznik VIII część 2 punkt 13 litera h)

h) zastaw musi podlegać egzekucji we 
właściwych jurysdykcjach.

h) zastaw lub cesja musi obowiązywać i 
być wykonalny we właściwych 
jurysdykcjach.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę zapewniające większą spójność tekstu.
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Poprawka 187
Załącznik VIII część 2 punkt 14 litera d)

d) Musi podlegać egzekucji prawnej we 
właściwych jurysdykcjach.

d) Musi obowiązywać i być wykonalne we 
właściwych jurysdykcjach.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę zapewniające większą spójność tekstu.

Poprawka 188
Załącznik VIII część 2 punkt 17 litera a)

a) W przypadku stwierdzenia faktu 
niewykonywania 
zobowiązań/nieuregulowania płatności 
przez kontrahenta, instytucja kredytowa 
udzielająca kredytu ma prawo we 
właściwym czasie zażądać od gwaranta 
wszelkich środków pieniężnych należnych 
zgodnie z warunkami ochrony kredytowej. 
Płatność ze strony gwaranta nie zależy od 
tego, czy instytucja kredytowa uprzednio 
zażądała płatności od dłużnika.

a) W przypadku stwierdzenia faktu 
niewykonywania zobowiązań i/lub 
nieuregulowania płatności przez 
kontrahenta, instytucja kredytowa 
udzielająca kredytu ma prawo we 
właściwym czasie zażądać od gwaranta 
wszelkich środków pieniężnych należnych 
zgodnie z warunkami ochrony kredytowej. 
Płatność ze strony gwaranta nie zależy od 
tego, czy instytucja kredytowa uprzednio 
zażądała płatności od dłużnika.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę zapewniające większą spójność tekstu.

Poprawka 189
Załącznik VIII część 2 punkt 18 wprowadzenie

18. W przypadku gwarancji zapewnianych 
w ramach systemu gwarancji wzajemnych, 
uznanych dla omawianych celów przez 
właściwe władze albo udzielanych lub 
kontrgwarantowanych przez podmioty, o 
których mowa w pkt 16, wymogi lit. a)
uznaje się za spełnione, o ile spełniony jest 
jeden z poniższych warunków:

18. W przypadku gwarancji zapewnianych 
w ramach systemu gwarancji wzajemnych, 
uznanych dla omawianych celów przez 
właściwe władze albo udzielanych lub 
kontrgwarantowanych przez podmioty, o 
których mowa w pkt 16, wymogi pkt 17
lit a) uznaje się za spełnione, o ile 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę skreślenie krajowego prawa wyboru. Korekta 
odniesienia.
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Poprawka 190
Załącznik VIII część 2 punkt 18 litera a)

a) właściwe władze stwierdzają, że
instytucja kredytowa udzielająca kredytu 
ma prawo we właściwym czasie uzyskać 
od gwaranta płatność tymczasową, 
proporcjonalną do zakresu gwarancji, 
stanowiącą wiarygodne oszacowanie 
kwoty straty ekonomicznej, jaką może 
ponieść taka instytucja, łącznie ze stratami 
z tytułu niespłaconych odsetek i innych 
rodzajów zobowiązań kredytobiorcy;

a) instytucja kredytowa udzielająca kredytu 
ma prawo we właściwym czasie uzyskać 
od gwaranta płatność tymczasową, 
proporcjonalną do zakresu gwarancji, 
stanowiącą wiarygodne oszacowanie 
kwoty straty ekonomicznej, jaką może 
ponieść taka instytucja, łącznie ze stratami 
z tytułu niespłaconych odsetek i innych 
rodzajów zobowiązań kredytobiorcy;

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę skreślenie krajowego prawa wyboru.

Poprawka 191
Załącznik VIII część 2 punkt 18 litera b)

b) w przeciwnym razie właściwe władze 
stwierdzają, że skutkiem gwarancji jest 
ochrona przed stratami, łącznie ze stratami 
z tytułu niespłaconych odsetek i innych 
rodzajów zobowiązań kredytobiorcy.

b) instytucja kredytowa udzielająca 
kredytu może udowodnić, że skutkiem 
gwarancji jest ochrona przed stratami, 
łącznie ze stratami z tytułu niespłaconych 
odsetek i innych rodzajów zobowiązań 
kredytobiorcy.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 192
Załącznik VIII część 3 punkt 6

6. Pozycja netto w każdym rodzaju 
papierów wartościowych obliczana jest 
poprzez odjęcie od całkowitej wartości 
papierów wartościowych danego rodzaju, 
przekazanych w formie kredytu, zbytych 
lub dostarczonych w ramach ramowej 
umowy saldowania zobowiązań -
całkowitej wartości papierów 
wartościowych tego samego rodzaju, 

6. Pozycja netto w każdym rodzaju 
papierów wartościowych lub towarów 
obliczana jest poprzez odjęcie od 
całkowitej wartości papierów 
wartościowych lub towarów danego 
rodzaju, przekazanych w formie kredytu, 
zbytych lub dostarczonych w ramach 
ramowej umowy saldowania zobowiązań -
całkowitej wartości papierów 
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przyjętych w formie kredytu, nabytych lub 
otrzymanych w ramach tej umowy.

wartościowych lub towarów tego samego 
rodzaju, przyjętych w formie kredytu, 
nabytych lub otrzymanych w ramach tej 
umowy.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę zaproponowaną przez Radę w odniesieniu do traktowania transakcji na 
towarach.

Poprawka 193
Załącznik VIII część 3 punkt 17 litera c)

c) pięciodniowy ekwiwalent okresu 
upłynnienia, z wyjątkiem transakcji innych 
niż transakcje z przyrzeczeniem odkupu
lub transakcje udzielania lub otrzymania 
pożyczki papierów wartościowych lub 
towarów, dla których stosuje się 
dziesięciodniowy ekwiwalent okresu 
upłynnienia;

c) pięciodniowy ekwiwalent okresu 
upłynnienia, z wyjątkiem transakcji innych 
niż transakcje z przyrzeczeniem odkupu 
papierów wartościowych lub transakcje 
udzielania lub otrzymania pożyczki 
papierów wartościowych, dla których 
stosuje się dziesięciodniowy ekwiwalent 
okresu upłynnienia;

Uzasadnienie

Popiera się propozycję Rady.

Poprawka 194
Załącznik VIII część 3 punkt 21 akapit 5

C jest bieżącą wartością rynkową
pożyczonych, nabytych lub otrzymanych 
papierów wartościowych, albo 
pożyczonych lub otrzymanych środków 
pieniężnych w odniesieniu do każdego 
takiej ekspozycji.

C jest bieżącą wartością pożyczonych, 
nabytych lub otrzymanych papierów 
wartościowych, albo pożyczonych lub 
otrzymanych środków pieniężnych w 
odniesieniu do każdego takiej ekspozycji.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 195
Załącznik VIII część 3 punkt 22

22. Obliczając wymogi kapitałowe przy 
użyciu modeli wewnętrznych, instytucje 

22. Obliczając wartość ekspozycji 
ważonych ryzykiem przy użyciu modeli 
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kredytowe korzystają z wyników modelu 
uzyskanych na podstawie poprzedniego 
dnia roboczego.

wewnętrznych, instytucje kredytowe 
korzystają z wyników modelu uzyskanych 
na podstawie poprzedniego dnia 
roboczego.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 196
Załącznik VIII część 3 punkt 24 nagłówek

Metoda podstawowa IRB Metoda IRB

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 197
Załącznik VIII część 3 punkt 34 akapit ósmy

E jest wartością ekspozycji, która zostałaby 
określona zgodnie z art. 78-83 lub art. 84-
89 (stosownie do przypadku), jeżeli 
ekspozycja nie byłaby zabezpieczona.

E jest wartością ekspozycji, która zostałaby 
określona zgodnie z art. 78-83 lub art. 84-
89 (stosownie do przypadku), jeżeli 
ekspozycja nie byłaby zabezpieczona. W 
tym celu instytucje kredytowe, obliczające 
wartości ekspozycji ważonych ryzykiem 
zgodnie z art. 78-83, stosują dla wartości 
ekspozycji pozycji pozabilansowych, 
określonych w załączniku II, wartość 
100 % zamiast określonych w art. 78 ust. 
1 odpowiednich udziałów procentowych; 
podobnie instytucje kredytowe, obliczające 
wartości ekspozycji ważonych ryzykiem 
zgodnie z art. 84-89, stosują dla obliczania 
wartości ekspozycji pozycji określonych w 
załączniku VII, część 3, pkt. 11-13 
współczynnik konwersji w wysokości 
100 % zamiast współczynników konwersji 
i udziałów procentowych określonych w 
tych punktach.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę zaproponowaną przez Radę, zapewniającą ujednolicenie z Ramową 
Konwencją Bazylejską.
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Poprawka 198
Załącznik VIII część 3 punkt 40

40. W przypadku nieuznanych papierów 
wartościowych, przekazanych w formie 
kredytu lub zbywanych w ramach 
transakcji z przyrzeczeniem odkupu lub 
transakcji udzielania lub otrzymania 
pożyczki papierów wartościowych, korekta 
z tytułu zmienności jest tożsama z korektą 
stosowaną w przypadku papierów 
kapitałowych nieobjętych głównym 
indeksem, notowanych na uznanej giełdzie.

40. W przypadku nieuznanych papierów 
wartościowych lub towarów, przekazanych 
w formie kredytu lub zbywanych w ramach 
transakcji z przyrzeczeniem odkupu lub 
transakcji udzielania lub otrzymania 
pożyczki papierów wartościowych lub 
towarów, korekta z tytułu zmienności jest 
tożsama z korektą stosowaną w przypadku 
papierów kapitałowych nieobjętych 
głównym indeksem, notowanych na 
uznanej giełdzie.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę uwzględnienie transakcji udzielania lub otrzymania 
pożyczki towarów.

Poprawka 199
Załącznik VIII część 3 punkt 41

41. W przypadku uznanych jednostek 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
korekta z tytułu zmienności jest najwyższą
korektą z tytułu zmienności, jaką można 
zastosować do wszelkich aktywów, w 
które fundusz ma prawo inwestować, z 
uwzględnieniem okresu upłynnienia 
transakcji określonego w pkt 38.

41. W przypadku uznanych jednostek 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
korekta z tytułu zmienności jest średnią 
ważoną korekt z tytułu zmienności, jaką 
można zastosować do składników 
majątkowych, w które fundusz 
zainwestował, z uwzględnieniem okresu 
upłynnienia transakcji określonego w pkt 
38. Jeżeli instytucja kredytowa nie zna 
wartości majątkowych, w które 
zainwestował fundusz, to korekta z tytułu 
zmienności jest najwyższą korektą z tytułu 
zmienności, jaką można zastosować do 
wszelkich aktywów, w które fundusz ma 
prawo inwestować.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 200
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Załącznik VIII część 3 punkt 43

43. Właściwe władze mogą zezwolić 
instytucjom spełniającym wymogi 
określone w pkt 48-57 na stosowanie 
oszacowań własnych zmienności w celu 
obliczania korekt z tytułu zmienności 
stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji.

43. Właściwe władze zezwalają
instytucjom spełniającym wymogi 
określone w pkt 48-57 na stosowanie 
oszacowań własnych zmienności w celu 
obliczania korekt z tytułu zmienności 
stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę skreślenie krajowego prawa wyboru.

Poprawka 201
Załącznik VIII część 3 punkt 59

59. Jeżeli instytucja kredytowa stosuje 
korekty z tytułu zmienności według 
metody nadzorczej lub metody oszacowań 
własnych i jeżeli spełnione są warunki 
określone w lit. a)-h), właściwe władze 
mogą zezwolić instytucjom kredytowym na 
niestosowanie korekt z tytułu zmienności 
obliczonych zgodnie z pkt. 35-58 i 
stosowanie zamiast nich korekty równej 
0% w odniesieniu do transakcji z 
przyrzeczeniem odkupu i transakcji 
udzielania lub otrzymania pożyczki 
papierów wartościowych. Z możliwości tej 
nie mogą korzystać instytucje kredytowe 
stosujące metodę modeli wewnętrznych, 
określoną w pkt. 12-22.

59. Jeżeli instytucja kredytowa stosuje 
korekty z tytułu zmienności według 
metody nadzorczej lub metody oszacowań 
własnych i jeżeli spełnione są warunki 
określone w lit. a)-h), zezwala się
instytucjom kredytowym na niestosowanie 
korekt z tytułu zmienności obliczonych 
zgodnie z pkt. 35-58 i stosowanie zamiast 
nich korekty równej 0% w odniesieniu do 
transakcji z przyrzeczeniem odkupu i 
transakcji udzielania lub otrzymania 
pożyczki papierów wartościowych. Z 
możliwości tej nie mogą korzystać 
instytucje kredytowe stosujące metodę 
modeli wewnętrznych, określoną w pkt.
12-22.

Uzasadnienie

Popiera się skreślenie krajowego prawa wyboru zaproponowane przez Radę.

Poprawka 202
Załącznik VIII część 3 punkt 59 litera a)

a) Zarówno ekspozycja jak i 
zabezpieczenie stanowią środki pieniężne 
lub papiery wartościowe w rozumieniu 
przepisów części 1 pkt 7 lit. b);

a) Zarówno ekspozycja jak i 
zabezpieczenie stanowią środki pieniężne 
lub obligacje zabezpieczone rządów lub 
banków centralnych w rozumieniu 
przepisów części 1 pkt 7 lit. b), którym 
zgodnie z art. 78-83 można przypisać wagę 



PR\562071PL.doc 91/132 PE 355.794v01-00

PL

ryzyka w wysokości 0%;

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę ujednolicenie uregulowania z Ramową Konwencją 
Bazylejską.

Poprawka 203
Załącznik VIII część 3 punkt 59 litera h) wprowadzenie

h) Kontrahent jest uważany przez właściwe 
władze za „podstawowego uczestnika 
rynku”. Za podstawowych uczestników 
rynku można uznać następujące podmioty:

h) Kontrahent jest uważany przez właściwe 
władze za „podstawowego uczestnika 
rynku”. Za podstawowych uczestników 
rynku uznaje się następujące podmioty:

Uzasadnienie

Popiera się skreślenie krajowego prawa wyboru zaproponowane przez Radę.

Poprawka 204
Załącznik VIII część 3 punkt 61

61. E* obliczone zgodnie z pkt. 34 
uznawane jest za wartość ekspozycji do 
celów art. 80.

61. E* obliczone zgodnie z pkt. 34 
uznawane jest za wartość ekspozycji do 
celów art. 80. W odniesieniu do pozycji 
pozabilansowych, określonych w 
załączniku II, E* jest wartością, wobec
której są stosowane wielkości procentowe, 
określone w art. 78 ust. 2, w celu ustalenia 
wartości ekspozycji.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę, zapewniające ujednolicenie z Ramową 
Konwencją Bazylejską.

Poprawka 205
Załącznik VIII część 3 punkt 62 nagłówek

Metoda podstawowa fundacji IRB Metoda IRB

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę.
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Poprawka 206
Załącznik VIII część 3 punkt 62 akapit drugi

LGD* = Max {0, LGD x [(E*/E]} LGD* = LGD x [(E*/E]

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 207
Załącznik VIII część 3 punkt 62 akapit piąty

E jest wartością ekspozycji zgodnie z art. 
84-89;

E jest wartością ekspozycji obliczoną 
zgodnie z pk.t 34;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 208
Załącznik VIII część 3 punkt 73 akapit drugi litera b a) (nowa)

ba) dla ekspozycji uprzywilejowanych, 
zabezpieczonych nieruchomościami 
mieszkalnymi lub komercyjnymi, stosuje 
się LGD w wysokości 30 %.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmierzającą do zrównania kredytów zabezpieczonych 
nieruchomościami mieszkalnymi lub komercyjnymi z kredytami zabezpieczonymi 
leasingowanymi nieruchomościami komercyjnymi.

Poprawka 209
Załącznik VIII część 3 punkt 84

84. Wartość ochrony kredytowej 
nierzeczywistej (G) jest kwotą, którą 
dostawca ochrony zobowiązał się uiścić w 
przypadku niewykonania zobowiązania lub 
niedotrzymania terminu płatności przez 
kredytodawcę, czy też zaistnienia innych 
określonych zdarzeń kredytowych. W 
przypadku kredytowych instrumentów 
pochodnych, które do zdarzeń 

84. Wartość ochrony kredytowej 
nierzeczywistej (G) jest kwotą, którą 
dostawca ochrony zobowiązał się uiścić w 
przypadku niewykonania zobowiązania lub 
niedotrzymania terminu płatności przez 
kredytodawcę, czy też zaistnienia innych 
określonych zdarzeń kredytowych. W 
przypadku kredytowych instrumentów 
pochodnych, które do zdarzeń 
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kredytowych nie zaliczają restrukturyzacji 
zobowiązania bazowego obejmującej 
umorzenie lub odroczenie spłaty kwoty 
głównej, odsetek lub prowizji 
prowadzących do zdarzenia straty 
kredytowej (tj. aktualizacje wartości lub 
innego podobnego obciążenia rachunku 
zysków i strat), wartość ochrony 
kredytowej obliczona zgodnie z pierwszym 
zdaniem niniejszego punktu zostaje 
obniżana o 40 %.

kredytowych nie zaliczają restrukturyzacji 
zobowiązania bazowego obejmującej 
umorzenie lub odroczenie spłaty kwoty 
głównej, odsetek lub prowizji 
prowadzących do zdarzenia straty 
kredytowej (tj. aktualizacje wartości lub 
innego podobnego obciążenia rachunku 
zysków i strat).

Uzasadnienie

Ujednolicenie z poprawkami do załącznika VIII, część 3, pkt 84, lit. a) i b).

Poprawka 210
Załącznik VIII część 3 punkt 84 litera a) (nowa)

a) wartość ochrony kredytowej obliczona 
zgodnie z pierwszym zdaniem niniejszego 
punktu zostaje obniżana o 40 %, jeżeli 
kwota, którą dostawca ochrony 
zobowiązał się uiścić, nie przekracza 
wartości ekspozycji;

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę ujednolicenie uregulowania z Ramową Konwencją 
Bazylejską.

Poprawka 211
Załącznik VIII część 3 punkt 84 litera b) (nowa)

b) wartość ochrony kredytowej może 
wynosić maksymalnie 60 % wartości 
ekspozycji, jeżeli kwota, którą dostawca 
ochrony zobowiązał się uiścić, przekracza 
wartość ekspozycji.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę ujednolicenie uregulowania z Ramową Konwencją 
Bazylejską.
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Poprawka 212
Załącznik VIII część 3 nagłówek 2.2.3.

Metoda podstawowa fundacji IRB Metoda IRB

Poprawka 213
Załącznik IX część 4 punkt 6

6. Z zastrzeżeniem przepisów pkt. 8 i 9, 
kwoty ekspozycji ważone ryzykiem 
pozycji sekurytyzacyjnej z ratingiem 
oblicza się, stosując do wartości ekspozycji 
wagę ryzyka związaną ze stopniem jakości 
kredytowej, przypisanym przez właściwe 
władze do określonej oceny kredytowej 
zgodnie z art. 98, jak podano w poniższych 
tabelach 1 i 2.

6. Z zastrzeżeniem przepisów pkt. 9, kwoty 
ekspozycji ważone ryzykiem pozycji 
sekurytyzacyjnej z ratingiem oblicza się, 
stosując do wartości ekspozycji wagę 
ryzyka związaną ze stopniem jakości 
kredytowej, przypisanym przez właściwe 
władze do określonej oceny kredytowej 
zgodnie z art. 98, jak podano w poniższych 
tabelach 1 i 2.

Uzasadnienie

Popiera się korektę odniesienia zaproponowaną przez Radę.

Poprawka 214
Załącznik IX część 4 punkt 8

8. Inicjujące instytucje kredytowe oraz 
sponsorujące instytucje kredytowe stosują 
wagę ryzyka 1250% do wszystkich 
zatrzymanych i odkupionych pozycji 
sekurytyzacyjnych, które posiadają ocenę 
kredytową wydaną przez wyznaczoną 
instytucję ECAI, której to ocenie właściwe 
władze przypisały stopień jakości 
kredytowej niższy niż trzeci. Dla 
określenia, czy dana pozycja posiada taką 
ocenę kredytową, stosuje się przepisy 
części 3 pkt 2-7.

skreślony

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady ujednolicającą traktowanie inicjujących instytucji kredytowych w 
metodzie standardowej i metodzie IRB w odniesieniu do sekurytyzacji.

Poprawka 215
Załącznik IX część 4 punkt 10



PR\562071PL.doc 95/132 PE 355.794v01-00

PL

10. Właściwe władze mogą zezwolić
instytucji kredytowej utrzymującej pozycję 
sekurytyzacyjną bez ratingu na stosowanie 
metod określonych w pkt 11 do obliczania 
kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem dla tej 
pozycji, pod warunkiem że skład portfela 
ekspozycji sekurytyzowanych jest przez 
cały czas znany.

10. Zezwala się instytucji kredytowej 
utrzymującej pozycję sekurytyzacyjną bez 
ratingu na stosowanie metod określonych
w pkt 11 do obliczania kwoty ekspozycji 
ważonej ryzykiem dla tej pozycji, pod 
warunkiem że skład portfela ekspozycji 
sekurytyzowanych jest przez cały czas 
znany.

Uzasadnienie

Popiera się skreślenie krajowego prawa wyboru zaproponowane przez Radę.

Poprawka 216
Załącznik IX część 4 punkt 30 a (nowy)

30a. W przypadku sekurytyzacji z opcją 
przedterminowej spłaty dotyczącej 
ekspozycji detalicznych, które są 
potencjalne i bezwarunkowo odwoływalne 
bez uprzedzenia, jeżeli przedterminowa 
spłata uruchamiana jest przez wartość 
liczbową odnoszącą się do czegoś innego 
niż średnia trzymiesięczna marża 
nadwyżkowa, właściwe władze mogą 
stosować sposób postępowania zbliżony do 
opisanego w załączniku IX część 4 pkt.
27-30 w związku z określaniem 
współczynnika konwersji.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę przeniesienie zapisu z art. 100 ust. 3 do załącznika 
IX, część 4, pkt 30a (nowego).

Poprawka 217
Załącznik IX część 4 punkt 30 b (nowy)

30 b. Jeżeli właściwe władze zamierzają 
stosować sposób postępowania zgodny z 
ust. 3 w odniesieniu do danej 
sekurytyzacji, informują one o tym w 
pierwszej kolejności właściwe władze 
pozostałych Państw Członkowskich. 
Zanim stosowanie tego rodzaju sposobu 
postępowania stanie się częścią ogólnego 
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podejścia właściwych władz do 
sekurytyzacji z opcją przedterminowego 
wykupu, właściwe władze skonsultują się z 
właściwymi władzami pozostałych Państw 
Członkowskich oraz uwzględnią wyrażone 
przez nie poglądy. Poglądy wyrażone w 
ramach takich konsultacji, oraz przyjęty 
sposób postępowania są ujawniane 
publicznie przez właściwe władze danego 
państwa.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę przeniesienie zapisu z art. 100 ust. 4 do załącznika 
IX, część 4, pkt 30b (nowy).

Poprawka 218
Załącznik IX część 4 punkt 45 akapit pierwszy

45. Według metody opartej na ratingach 
zewnętrznych kwotę ekspozycji ważoną 
ryzykiem pozycji sekurytyzacyjnej z 
ratingiem oblicza się przy zastosowaniu do 
wartości ekspozycji wagi ryzyka związanej 
ze stopniem jakości kredytowej, który 
właściwe władze postanowiły przypisać 
określonej ocenie kredytowej zgodnie z art. 
98 (patrz tabele 4 i 5).

45. Według metody opartej na ratingach 
zewnętrznych kwotę ekspozycji ważoną 
ryzykiem pozycji sekurytyzacyjnej z 
ratingiem oblicza się przy zastosowaniu do 
wartości ekspozycji wagi ryzyka związanej 
ze stopniem jakości kredytowej, który 
właściwe władze postanowiły przypisać 
określonej ocenie kredytowej zgodnie z art. 
98 (patrz tabele 4 i 5), pomnożonej przez 
1,06.

Uzasadnienie

Popiera się podjęte przez Radę dopasowanie współczynnika skali wskutek decyzji EL/UL.

Poprawka 219
Załącznik IX część 4 punkt 46

46. Wagi ryzyka określone w kolumnie A 
każdej tabeli stosuje się, z zastrzeżeniem 
przepisów pkt. 47, w przypadku gdy
pozycja znajduje się w najbardziej 
uprzywilejowanej transzy sekurytyzacji. 
Przy określaniu, czy dana transza jest 
najbardziej uprzywilejowana do wyżej 
wymienionych celów, nie wymaga się 
uwzględniania kwot należnych z tytułu 

46. Wagi ryzyka określone w kolumnie A 
każdej tabeli stosuje się, z zastrzeżeniem 
przepisów pkt. 46a i 47, w przypadku gdy
pozycja znajduje się w najbardziej 
uprzywilejowanej transzy sekurytyzacji. 
Przy określaniu, czy dana transza jest 
najbardziej uprzywilejowana do wyżej 
wymienionych celów, nie wymaga się 
uwzględniania kwot należnych z tytułu 
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pochodnych instrumentów procentowych 
lub walutowych, należnych opłat lub 
innych podobnych płatności.

pochodnych instrumentów procentowych 
lub walutowych, należnych opłat lub 
innych podobnych płatności.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę dopasowanie błędnego odniesienia.

Poprawka 220
Załącznik IX część 4 punkt 46 a (nowy)

46a. Wagę ryzyka w wysokości 6 % można 
przyznać pozycji, która jest częścią 
składową uprzywilejowanej transzy 
sekurytyzacyjnej, o ile ta transza jest pod 
każdym względem bardziej 
uprzywilejowana, niż dowolna inna 
transza sekurytyzacyjna, której pozycjom 
przyznano zgodnie z pkt 45 wagę ryzyka w 
wysokości 7 %, pod warunkiem, iż:

a) właściwe władze upewniły się, iż jest to 
uzasadnione zdolnością do absorpcji strat 
przez kolejne transze, oraz
b) pozycja posiada rating zewnętrzny, 
odpowiadający pierwszemu stopniowi 
jakości kredytowej w Tabeli 4 lub 5, lub –
w przypadku braku ratingu – spełnia 
wymogi pkt 41 lit a) -c), przy czym 
„pozycjami referencyjnymi” są pozycje w 
kolejnej transzy, którym zgodnie z pkt 45 
przyznano wagę ryzyka w wysokości 7 %.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę dopasowanie wagi ryzyka uprzywilejowanej transzy.

Poprawka 221
Załącznik IX część 4 punkt 53

53. Do celów określenia wartości 
ekspozycji z tytułu pozycji 
sekurytyzacyjnej bez ratingu w formie 
określonych rodzajów instrumentów 
wsparcia płynności stosuje się przepisy pkt 
54 i 55.

53. Do celów określenia wartości 
ekspozycji z tytułu pozycji 
sekurytyzacyjnej bez ratingu w formie 
określonych rodzajów instrumentów 
wsparcia płynności stosuje się przepisy pkt 
54-57.
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Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady w celu korekty odniesienia.

Poprawka 222
Załącznik IX część 4 punkt 56

56. Jeśli obliczanie kwot ekspozycji 
ważonych ryzykiem dla sekurytyzowanych 
ekspozycji, tak jakby nie były one objęte 
sekurytyzacją, jest niepraktyczne dla 
instytucji kredytowej, może ona w drodze 
wyjątku oraz za zgodą właściwych władz 
otrzymać tymczasowe zezwolenie na 
stosowanie poniższej metody obliczania 
kwot ekspozycji ważonych ryzykiem w 
odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnej 
bez ratingu w postaci instrumentu wsparcia 
płynności.

56. Jeśli obliczanie kwot ekspozycji 
ważonych ryzykiem dla sekurytyzowanych 
ekspozycji, tak jakby nie były one objęte 
sekurytyzacją, jest niepraktyczne dla 
instytucji kredytowej, może ona w drodze 
wyjątku oraz za zgodą właściwych władz 
otrzymać tymczasowe zezwolenie na 
stosowanie poniższej metody obliczania 
kwot ekspozycji ważonych ryzykiem w 
odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnej 
bez ratingu w postaci instrumentu wsparcia 
płynności, który spełnia warunki 
„uznanego instrumentu wsparcia 
płynności” w rozumieniu pkt. 14 lub który 
odpowiada przepisom określonym w pkt.
54.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zapewniającą ujednolicenie z Ramową Konwencją Bazylejską.

Poprawka 223
Załącznik IX część 4 punkt 57

57. W odniesieniu do pozycji 
sekurytyzacyjnej w postaci instrumentu 
wsparcia płynności można zastosować 
najwyższą wagę ryzyka, która byłaby 
zastosowana zgodnie z art. 78-83 w 
odniesieniu do jakichkolwiek 
sekurytyzowanych ekspozycji, gdyby nie 
były one poddane sekurytyzacji. Aby 
określić wartość ekspozycji z tytułu 
pozycji, do wartości nominalnej 
instrumentu wsparcia płynności można 
zastosować współczynnik konwersji 50%, 
jeśli pierwotny termin rozliczenia tego 
instrumentu wynosi jeden rok lub krócej. 
Jeśli instrument wsparcia płynności spełnia 

57. W odniesieniu do pozycji 
sekurytyzacyjnej w postaci instrumentu 
wsparcia płynności można zastosować 
najwyższą wagę ryzyka, która byłaby 
zastosowana zgodnie z art. 78-83 w 
odniesieniu do jakichkolwiek 
sekurytyzowanych ekspozycji, gdyby nie 
były one poddane sekurytyzacji. Aby 
określić wartość ekspozycji z tytułu 
pozycji, do wartości nominalnej 
instrumentu wsparcia płynności można 
zastosować współczynnik konwersji 50%, 
jeśli pierwotny termin rozliczenia tego 
instrumentu wynosi jeden rok lub krócej. 
Jeśli instrument wsparcia płynności spełnia 
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warunki określone w pkt 54, można 
zastosować współczynnik konwersji 20%.

warunki określone w pkt 54, można 
zastosować współczynnik konwersji 20%.
W innym przypadku stosuje się 
współczynnik konwersji 100%.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zapewniającą ujednolicenie z Ramową Konwencją Bazylejską.

Poprawka 224
Załącznik X część 1 punkt 3

3. Średnią z trzech lat oblicza się na 
podstawie obserwacji ostatnich sześciu
okresów obejmujących dwanaście miesięcy 
każdy, dokonywanych w połowie i na 
koniec roku obrotowego. Jeżeli dane 
zweryfikowane przez biegłego rewidenta 
nie są dostępne, można wykorzystać dane 
szacunkowe.

3. Średnią z trzech lat oblicza się na 
podstawie obserwacji ostatnich trzech
okresów obejmujących dwanaście miesięcy 
każdy, dokonywanych na koniec roku 
obrotowego. Jeżeli dane zweryfikowane 
przez biegłego rewidenta nie są dostępne, 
można wykorzystać dane szacunkowe.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady zmniejszającą wymogi w odniesieniu do koniecznych obserwacji 
przy obliczaniu istotnych wskaźników.

Poprawka 225
Załącznik X część 1 punkt 6 tabela 1 punkt 3

3 Przychody z tytułu papierów 
wartościowych:
a) z akcji i innych papierów o zmiennej 
kwocie dochodu
b) z udziałów partycypacyjnych
c) z udziałów w podmiotach powiązanych

3 Przychody z akcji i innych 
papierów o stałej/zmiennej kwocie 
dochodu

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady w celu uniknięcia podwójnego zaliczania dywidend wewnątrz 
grupy.

Poprawka 226
Załącznik X część 1 punkt 7

7. Miernik oblicza się przed odliczeniem 7. Miernik zasadniczo oblicza się przed 
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rezerw i kosztów operacyjnych. odliczeniem rezerw i kosztów 
operacyjnych. Koszty operacyjne obejmują 
opłaty z tytułu outsourcingu usług, które 
są świadczone przez podmioty trzecie, nie 
będące ani spółką dominującą lub zależną 
instytucji kredytowej, ani spółką zależną 
spółki dominującej, będącej spółką 
dominującą instytucji kredytowej. 
Wydatki na outsourcing usług poniesione 
przez podmioty trzecie mogą zmniejszyć 
wartość miernika wtedy, jeżeli są one 
pobierane przez przedsiębiorstwo 
kontrolowane w ramach niniejszej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Propozycja Rady oparta jest na ocenie, iż outsourcing nie zmniejsza per se ryzyka 
operacyjnego. Jednakże, aby zapobiec sytuacji, w której outsourcing na rzecz przedsiębiorstw 
nie należących do grupy, ale nadzorowanych indywidualnie w ramach niniejszej dyrektywy, 
zostałby wielokrotnie obciążony kapitałem z tytułu ryzyka operacyjnego, co podrażałoby jego 
koszty w porównaniu do outsourcingu na rzecz nienadzorowanych przedsiębiorstw (spoza 
UE), należy określić, iż instytucja kredytowa dokonująca outsourcingu może odjąć wydatki na 
outsourcing usług od przychodów brutto, pod warunkiem, iż usługodawcą jest 
przedsiębiorstwo podlegające prawu unijnemu i nadzorowane zgodnie z Konwencją 
Bazylejską II.

Poprawka 227
Załącznik X część 2 punkt 1

1. Według metody standardowej wymóg 
kapitałowy dla ryzyka operacyjnego równa 
się prostej sumie wymogów kapitałowych 
obliczonych dla każdego z rodzajów 
działalności wymienionych w tabeli 2.

1. Według metody standardowej wymóg 
kapitałowy dla ryzyka operacyjnego równa 
się prostej sumie wymogów kapitałowych 
obliczonych dla każdego z rodzajów 
działalności wymienionych w tabeli 2. W 
każdym roku można w całości zaliczyć 
ujemny wymóg kapitałowy w danym 
rodzaju działalności, wynikający z 
ujemnych przychodów brutto. Właściwe 
władze nadzorujące mogą ustanowić 
bardziej restrykcyjne zasady traktowania 
ujemnych przychodów brutto.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy ze względu na równe traktowanie w konkurencji międzynarodowej 
pożądane jest ujednolicenie z wytycznymi bazylejskimi i uwzględnienie możliwości zaliczania 
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ujemnych przychodów brutto.

Poprawka 228
Załącznik X część 2 punkt 3

3. Miernik oblicza się osobno dla każdego 
rodzaju działalności.

3. Właściwy miernik oblicza się osobno dla 
każdego rodzaju działalności.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę.

Poprawka 229
Załącznik X część 2 punkt 5

5. Średnią z trzech lat oblicza się na 
podstawie obserwacji ostatnich sześciu
okresów obejmujących dwanaście miesięcy 
każdy, dokonywanych w połowie i na 
koniec roku obrotowego. Jeżeli dane 
zweryfikowane przez biegłego rewidenta 
nie są dostępne, można wykorzystać dane 
szacunkowe.

5. Średnią z trzech lat oblicza się na 
podstawie obserwacji ostatnich trzech
okresów obejmujących dwanaście miesięcy 
każdy, dokonywanych na koniec roku 
obrotowego. Jeżeli dane zweryfikowane 
przez biegłego rewidenta nie są dostępne, 
można wykorzystać dane szacunkowe.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę ułatwienie dotyczące częstotliwości obserwacji w 
ramach ustalania średniej z trzech lat.

Poprawka 230
Załącznik X część 2 punkt 6

6. Jeśli dla dowolnej obserwacji suma 
wyników odsetkowych i pozaodsetkowych 
jest liczbą ujemna, liczbie tej nadaje się 
wartość zero.

skreślony

Uzasadnienie

Ujednolicenie z poprawką do załącznika X, część 2, pkt 1.

Poprawka 231
Załącznik X część 2 punkt 8
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8. Instytucje kredytowe muszą opracować i 
udokumentować szczegółowe zasady oraz 
kryteria przyporządkowania miernika dla 
bieżących rodzajów działalności i działań 
do układu standardowego. Kryteria te 
muszą być poddawane przeglądom oraz w 
odpowiednio dostosowywane do nowych 
lub zmieniających się rodzajów 
działalności i ryzyk. Zasady 
przyporządkowania rodzajów działalności 
są następujące:

8. Instytucje kredytowe muszą opracować i 
udokumentować szczegółowe zasady oraz 
kryteria przyporządkowania właściwego 
miernika dla bieżących rodzajów 
działalności i działań do układu 
standardowego. Kryteria te muszą być 
poddawane przeglądom oraz w 
odpowiednio dostosowywane do nowych 
lub zmieniających się rodzajów 
działalności i ryzyk. Zasady 
przyporządkowania rodzajów działalności 
są następujące:

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 232
Załącznik X część 2 punkt 8 litera d)

d) Aby dokonać alokacji miernika 
względem poszczególnych rodzajów 
działalności, instytucje kredytowe mogą 
zastosować wewnętrzne metody wyceny. 
Koszty powstałe w ramach jednego rodzaju 
działalności, lecz zaliczone na poczet 
innego, można przenieść do obszaru 
działalności, którego dotyczą, na przykład 
wykorzystując metody oparte na kosztach 
transferów wewnętrznych między dwoma 
obszarami działalności.

d) Aby dokonać alokacji właściwego 
miernika względem poszczególnych 
rodzajów działalności, instytucje 
kredytowe mogą zastosować wewnętrzne 
metody wyceny. Koszty powstałe w 
ramach jednego rodzaju działalności, lecz 
zaliczone na poczet innego, można 
przenieść do obszaru działalności, którego 
dotyczą, na przykład wykorzystując 
metody oparte na kosztach transferów 
wewnętrznych między dwoma obszarami 
działalności.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 233
Załącznik X część 2 punkt 11

11. Na kredyty i przedpłaty w obszarze
detalicznych usług bankowych składają się 
łączne, wykorzystane kwoty w 
następujących portfelach kredytowych: 
portfel detaliczny, MŚP traktowane jako 
klienci detaliczni oraz nabyte 

11. Na kredyty i przedpłaty w obszarach 
detalicznych oraz komercyjnych usług 
bankowych składają się łączne, 
wykorzystane kwoty w odpowiednich 
portfelach kredytowych: portfel detaliczny, 
MŚP traktowane jako klienci detaliczni 
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wierzytelności detaliczne. oraz nabyte wierzytelności detaliczne. W 
obszarze komercyjnych usług bankowych 
uwzględnia się również papiery 
wartościowe nieuwzględnione w portfelu 
handlowym.

Uzasadnienie

Popiera się nowe sformułowanie zaproponowane przez Radę.

Poprawka 234
Załącznik X część 2 punkt 12

12. Na kredyty i przedpłaty w obszarze 
komercyjnych usług bankowych składają 
się wykorzystane kwoty w następujących 
portfelach kredytowych: podmioty 
korporacyjne, władze państwowe, 
instytucje, finansowanie projektów 
inwestycyjnych, MŚP traktowane jako 
podmioty korporacyjne oraz nabyte 
wierzytelności korporacyjne. Uwzględnia 
się również papiery wartościowe w 
portfelu bankowym.

skreślony

Uzasadnienie

Dopasowanie do poprawki do załącznika X, część 2, pkt 11.

Poprawka 235
Załącznik X część 2 punkt 15

15. Instytucja kredytowa prowadzi w 
zdecydowanej większości działalność w 
zakresie detalicznych i komercyjnych 
usług bankowych, które składają się na co 
najmniej 90% jej dochodów.

15. Instytucja kredytowa prowadzi w 
zdecydowanej większości działalność w 
zakresie detalicznych i/lub komercyjnych 
usług bankowych, które składają się na co 
najmniej 90% jej dochodów.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę.

Poprawka 236
Załącznik X część 2 punkt 17 wprowadzenie
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17. Oprócz ogólnych norm zarządzania 
ryzykiem, określonych w art. 22 i 
załączniku V, instytucja kredytowa musi 
spełniać wymienione poniżej kryteria 
kwalifikujące:

17. Oprócz ogólnych norm zarządzania 
ryzykiem, określonych w art. 22 i 
załączniku V, instytucja kredytowa musi 
spełniać wymienione poniżej kryteria 
kwalifikujące. Spełnianie tych kryteriów 
ocenia się z uwzględnieniem zasięgu i 
zakresu działalności instytucji kredytowej 
oraz zasady proporcjonalności.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady. Podkreśla ona, iż zasada proporcjonalności obowiązuje również 
w odniesieniu do wsparcia ryzyka operacyjnego funduszami własnymi w metodzie 
standardowej.

Poprawka 237
Załącznik XI punkt 1 litera b)

b) stopień narażenia na ryzyko utraty 
płynności oraz ryzyko koncentracji, a 
także zarządzanie nimi przez instytucje 
kredytowe, w tym zgodność z wymogami 
określonymi w art. 108-118;

b) stopień narażenia na ryzyko 
koncentracji, a także zarządzanie nimi 
przez instytucje kredytowe, w tym 
zgodność z wymogami określonymi w art. 
108-118;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 238
Załącznik XI punkt 1 litera d a) (nowa)

da) stopień narażenia instytucji 
kredytowych na ryzyka utraty płynności 
oraz zarządzanie nimi przez instytucje 
kredytowe.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 239
Załącznik XII część 1 punkt 5

5. Wymóg dotyczący ujawniania 
informacji, określony w części 2 ust. 4 lit. 

5. Wymóg dotyczący ujawniania 
informacji, określony w części 2 pkt. 3 i 4, 
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f), odpowiada przepisom art. 72 ust. 1 i 2. odpowiada przepisom art. 72 ust. 1 i 2.

Uzasadnienie

Kompensacja z tytułu skreślenia załącznika XII część 2 pkt 4 lit. f) (Rada).

Poprawka 240
Załącznik XII część 2 punkt 4 litera f)

f) współczynniki wypłacalności obliczone 
na podstawie sumy funduszy 
podstawowych i uzupełniających.

skreślona

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady skreślającą odniesienie do współczynnika wypłacalności, 
ponieważ niniejsza dyrektywa go nie uwzględnia.
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2. PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej 
dyrektywę Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności 
kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych
(COM(2004)0486 – C6-0144/2004 – 2004/0159(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2004)0486)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. ... Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0144/2004),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Prawnej (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 241
Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) W komunikacie Komisji z 11 maja 
1999 r. zatytułowanym „Wprowadzanie w 
życie ram dla rynków finansowych: plan 
działania” zostały określone różne cele, 
które powinny zostać osiągnięte dla 
realizacji rynku wewnętrznego usług 
finansowych. Celem określonym przez 
Radę Europejską obradującą w dniach 
23-24 marca 2000 r. w Lizbonie jest 
wdrożenie planu działań do 2005 r. 
Ważnym elementem planu działań jest 

  
1 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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nowe sformułowanie postanowień 
odnoszących się do funduszy własnych.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy konieczne jest odniesienie do planu działań w sektorze finansowym, 
ponieważ w tym kontekście nowe sformułowanie postanowień odnoszących się do funduszy 
własnych uważa się za ważny element.

Poprawka 242
Punkt uzasadnienia 19 a (nowy)

(19a) Wymogi dotyczące funduszy 
własnych podmiotów prowadzących 
handel towarami, w tym podmiotów nie 
objętych obecnie wymogami dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych1, 
zostaną, o ile to konieczne, sprawdzone 
równocześnie ze sprawdzeniem wyżej 
wymienionych wyjątków zgodnie z art. 65 
ust. 3 dyrektywy 2004/39/WE.
1 Dz.U. L 145 z 30.4.2004 r., str. 1.

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera poprawkę Rady w sprawie przepisów dotyczących wyjątków dla 
podmiotów prowadzących handel towarami.

Poprawka 243
Punkt uzasadnienia 19 b (nowy)

(19b) Liberalizacja rynków gazowego i 
elektryczności jest znaczącym celem 
Wspólnoty, zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i politycznym. Z tego 
względu wymogi dotyczące funduszy 
własnych oraz inne uregulowania 
dotyczące nadzoru, stosowane wobec 
przedsiębiorstw działających na tych 
rynkach, powinny być właściwe; ponadto 
nie mogą stanowić nieuzasadnionej 
przeszkody dla liberalizacji. Szczególnie 
podczas przeprowadzania kontroli, o 
których mowa w punkcie uzasadnienia 
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19a, należy uwzględnić cel, jakim jest  
liberalizacja.

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera poprawkę Rady w sprawie przepisów dotyczących wyjątków dla 
podmiotów prowadzących handel towarami.

Poprawka 244
Punkt uzasadnienia 27 a (nowy)

(27a) W celu zapewnienia niezakłóconego 
funkcjonowania wewnętrznego rynku 
bankowego, Komitet Europejskich 
Nadzorców Bankowych powinien 
przyczynić się do spójnego stosowania 
niniejszej dyrektywy w całej Wspólnocie 
oraz zbliżenia praktyk nadzorczych 
stosowanych we Wspólnocie. Komitet 
Europejskich Nadzorców Bankowych 
powinien sporządzać coroczne 
sprawozdanie dla Europejskiego Komitetu 
Bankowego i Parlamentu Europejskiego 
dotyczące postępów w konwergencji 
praktyk nadzoru oraz przestrzegania 
krajowych praw wyboru.

Uzasadnienie

Zdaniem Sprawozdawcy niniejszy punkt powinien zostać przyjęty, analogicznie do punktu 
uzasadnienia 48 oraz powiązanej z nim poprawki odnoszącej się do przedłożonego przez 
Komisję projektu nowelizacji dyrektywy 2000/12/WE.

Poprawka 245
Punkt uzasadnienia 32

(32) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji1.

(32) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji2. Należy zapewnić, iż przy 

  
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
2 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
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przyjmowaniu środków wykonawczych 
Komisja nie zmieni przepisów niniejszej 
dyrektywy i będzie działać zgodnie z 
zasadami przyjętymi w niniejszej 
dyrektywie.

Uzasadnienie

Sprawozdawca uznaje zaproponowany dodatkowy zapis za konieczny w celu ochrony praw 
Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 246
Artykuł 2 ustęp 1

1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 18, 20, 
28-32, 34 i 39 niniejszej dyrektywy, 
przepisy art. 68-73 dyrektywy 
[2000/12/WE] stosuje się mutatis mutandis 
do przedsiębiorstw inwestycyjnych.

1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 18, 20, 
22-32, 34 i 39 niniejszej dyrektywy, 
przepisy art. 68-73 dyrektywy 
[2000/12/WE] stosuje się mutatis mutandis 
do przedsiębiorstw inwestycyjnych. Przy 
stosowaniu art. 70-72 dyrektywy 
[2000/12/WE] do przedsiębiorstw 
inwestycyjnych, każde odniesienie do 
dominującej instytucji kredytowej z 
siedzibą w jednym z Państw 
Członkowskich należy rozumieć jako 
odniesienie do dominującego 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego z siedzibą 
w jednym z Państw Członkowskich, zaś 
każde odniesienie do unijnej dominującej 
instytucji kredytowej należy rozumieć jako 
odniesienie do dominującego unijnego 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego.

Uzasadnienie

Popiera się propozycję Rady w celu ujednolicenia postanowień zaproponowanej przez 
Komisję nowelizacji dyrektywy 2000/12/WE pod względem zakresu stosowania, jak również 
propozycję korekty błędnego odniesienia.

Poprawka 247
Artykuł 2 ustęp 1 akapit drugi wprowadzenie

Ponadto przepisy art. 71-73 dyrektywy 
[2000/12/WE] stosuje się w przypadku 
gdy:

skreślone
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Uzasadnienie

Patrz poprawki do art. 2 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i b). Popiera się nowe sformułowanie 
zaproponowane przez Radę.

Poprawka 248
Artykuł 2 ustęp 1 akapit drugi litera a)

a) przedsiębiorstwo inwestycyjne podlega 
dominującej instytucji kredytowej z 
siedzibą w Państwie Członkowskim;

Jeżeli dominujące przedsiębiorstwo 
inwestycyjne z siedzibą w jednym z Państw 
Członkowskich jest przedsiębiorstwem 
dominującym w odniesieniu do instytucji 
kredytowej, to wyłącznie to dominujące 
przedsiębiorstwo inwestycyjne podlega 
wymogom skonsolidowanym, o których 
mowa w art. 71-73 dyrektywy 
2000/12/WE.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 2 ust. 1 akapit drugi.

Poprawka 249
Artykuł 2 ustęp 1 akapit drugi litera b)

b) instytucja kredytowa podlega 
przedsiębiorstwu dominującemu z siedzibą 
w Państwie Członkowskim.

Jeżeli dominująca instytucja kredytowa z 
siedzibą w jednym z Państw 
Członkowskich jest przedsiębiorstwem 
dominującym wobec przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego, to wyłącznie ta 
dominująca instytucja kredytowa podlega 
wymogom skonsolidowanym, o których 
mowa w art. 71-73 dyrektywy 
2000/12/WE.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 2 ust. 1 akapit drugi.

Poprawka 250
Artykuł 3 ustęp 1 akapit pierwszy litera f)

f) „dominujące przedsiębiorstwo 
inwestycyjne z siedzibą w Państwie 
Członkowskim” oznacza przedsiębiorstwo 

f) „dominujące przedsiębiorstwo 
inwestycyjne z siedzibą w Państwie 
Członkowskim” oznacza przedsiębiorstwo 
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inwestycyjne, któremu podlega instytucja 
lub inna instytucja finansowa jako podmiot 
zależny lub które posiada udziały w takich 
podmiotach, oraz które nie jest samo w 
sobie podmiotem zależnym w stosunku do 
instytucji posiadającej zezwolenie wydane 
w tym samym Państwie Członkowskim lub 
w stosunku do finansowej spółki 
holdingowej założonej w tym samym 
Państwie Członkowskim, a także takie, w 
którym żadna inna instytucja posiadająca 
zezwolenie w tym samym Państwie 
Członkowskim nie ma udziałów;

inwestycyjne, któremu podlega instytucja 
lub instytucja finansowa jako podmiot 
zależny lub które posiada udziały w takich 
podmiotach, oraz które nie jest samo w 
sobie podmiotem zależnym w stosunku do 
instytucji posiadającej zezwolenie wydane 
w tym samym Państwie Członkowskim lub 
w stosunku do finansowej spółki 
holdingowej założonej w tym samym 
Państwie Członkowskim;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 251
Artykuł 3 ustęp 1 akapit pierwszy litera g)

g) „unijne dominujące przedsiębiorstwo 
inwestycyjne” oznacza dominujące 
przedsiębiorstwo inwestycyjne z siedzibą 
w Państwie Członkowskim, które nie jest 
podmiotem zależnym w stosunku do innej 
instytucji posiadającej zezwolenie wydane 
w dowolnym Państwie Członkowskim lub 
w stosunku do finansowej spółki 
holdingowej założonej w dowolnym 
Państwie Członkowskim, a także takie, w 
którym żadna inna instytucja posiadająca 
zezwolenie w tym samym Państwie 
Członkowskim nie ma udziałów;

g) „unijne dominujące przedsiębiorstwo 
inwestycyjne” oznacza dominujące 
przedsiębiorstwo inwestycyjne z siedzibą 
w Państwie Członkowskim, które nie jest 
podmiotem zależnym w stosunku do innej 
instytucji posiadającej zezwolenie wydane 
w dowolnym Państwie Członkowskim lub 
w stosunku do finansowej spółki 
holdingowej założonej w dowolnym 
Państwie Członkowskim;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 252
Artykuł 3 ustęp 1 akapit drugi

W celu stosowania nadzoru na zasadzie 
skonsolidowanej termin „przedsiębiorstwo 
inwestycyjne” obejmuje uznane 
przedsiębiorstwa inwestycyjne państw 

W celu stosowania nadzoru na zasadzie 
skonsolidowanej termin „przedsiębiorstwo 
inwestycyjne” obejmuje przedsiębiorstwa 
inwestycyjne państw trzecich.
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trzecich.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 253
Artykuł 19 ustęp 1

1. Do celów pkt 14 w załączniku I, z 
zastrzeżeniem przepisów krajowych, 
dłużnym papierom wartościowym 
wyemitowanym przez te same podmioty 
oraz wyrażonym i wypłaconym w walucie 
krajowej można przypisać wagę równą 
0%.

1. Do celów pkt 14 w załączniku I, z 
zastrzeżeniem przepisów krajowych, 
dłużnym papierom wartościowym 
wyemitowanym przez podmioty określone 
w załączniku I tabeli 1 można przypisać 
wagę równą 0%, o ile te dłużne papiery 
wartościowe są wyrażone i wypłacone w 
walucie krajowej.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę.

Poprawka 254
Artykuł 20 ustęp 3 litera a)

a) przedsiębiorstwa inwestycyjne, które 
prowadzą transakcje na własny rachunek w 
celu wykonania zamówienia klienta lub w 
celu uzyskania dostępu do systemu 
rozliczeniowego lub uznanej giełdy, 
działając jako agencja lub wykonując 
zlecenie klienta,

a) przedsiębiorstwa inwestycyjne, które 
prowadzą transakcje na własny rachunek 
wyłącznie w celu wykonania zamówienia 
klienta lub w celu uzyskania dostępu do 
systemu rozliczeniowego lub uznanej 
giełdy, działając jako agencja lub 
wykonując zlecenie klienta,

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę.

Poprawka 255
Artykuł 20 ustęp 4 a (nowy)

4a. Art. 21 ma zastosowanie wyłącznie do 
przedsiębiorstw inwestycyjnych, do 
których ma zastosowanie art. 20 ust. 2 lub 
3, i to wyłącznie w sposób w nich 
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określony.

Uzasadnienie

Z zadowoleniem przyjmuje się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę w odniesieniu do 
zamiaru określonego w art. 21.

Poprawka 256
Artykuł 22 ustęp 1 akapit pierwszy litera a)

a) wszystkie przedsiębiorstwa 
inwestycyjne w takiej grupie stosują 
definicję funduszy własnych określoną w 
art. 16;

a) wszystkie unijne przedsiębiorstwa 
inwestycyjne w takiej grupie stosują 
definicję funduszy własnych określoną w 
art. 16;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady wyjaśniającą, jakie wymogi stawia się przedsiębiorstwom 
inwestycyjnym spoza UE.

Poprawka 257
Artykuł 22 ustęp 1 akapit pierwszy litera c)

c) wszystkie przedsiębiorstwa 
inwestycyjne w takiej grupie spełniają 
wymogi nałożone w ujęciu 
nieskonsolidowanym przepisami art. 18 i 
20 oraz jednocześnie potrącają ze swoich 
funduszy własnych wszelkie zobowiązania 
warunkowe względem przedsiębiorstw 
inwestycyjnych, instytucji finansowych, 
spółek zarządzania aktywami oraz 
przedsiębiorstw usług pomocniczych, które 
w przeciwnym wypadku podlegałyby 
konsolidacji;

c) wszystkie unijne przedsiębiorstwa 
inwestycyjne w takiej grupie spełniają 
wymogi nałożone w ujęciu 
nieskonsolidowanym przepisami art. 18 i 
20 oraz jednocześnie potrącają ze swoich 
funduszy własnych wszelkie zobowiązania 
warunkowe względem przedsiębiorstw 
inwestycyjnych, instytucji finansowych, 
spółek zarządzania aktywami oraz 
przedsiębiorstw usług pomocniczych, które 
w przeciwnym wypadku podlegałyby 
konsolidacji;

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 22 ust. 1 akapit pierwszy lit. a).

Poprawka 258
Artykuł 22 ustęp 1 litera d) akapit drugi

Każde przedsiębiorstwo inwestycyjne, 
które spełnia kryteria wymienione w 

Każde unijne przedsiębiorstwo 
inwestycyjne, które spełnia kryteria 
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akapicie pierwszym, ustanawia systemy 
monitorowania i kontroli źródeł kapitału i 
finansowania wszystkich finansowych 
spółek holdingowych, przedsiębiorstw 
inwestycyjnych, instytucji finansowych, 
spółek zarządzania aktywami oraz 
przedsiębiorstw usług pomocniczych w 
ramach grupy.

wymienione w akapicie pierwszym, 
ustanawia systemy monitorowania i 
kontroli źródeł kapitału i finansowania 
wszystkich finansowych spółek 
holdingowych, przedsiębiorstw 
inwestycyjnych, instytucji finansowych, 
spółek zarządzania aktywami oraz 
przedsiębiorstw usług pomocniczych w 
ramach grupy.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 22 ust. 1 lit. a).

Poprawka 259
Artykuł 22 ustęp 2

2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 właściwe władze mogą zezwolić 
finansowym spółkom holdingowym 
dominującym względem danego 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego w takiej 
grupie na zastosowanie wartości niższej od 
wartości obliczonej zgodnie z ust. 1 lit. d), 
ale nie niższej od sumy wymogów 
nałożonych na zasadzie 
nieskonsolidowanej na mocy art. 18 i 20 na 
przedsiębiorstwa inwestycyjne, instytucje 
finansowe, spółki zarządzania aktywami 
oraz przedsiębiorstwa usług 
pomocniczych, które w przeciwnym 
wypadku podlegałyby konsolidacji, oraz od 
całkowitej kwoty zobowiązań 
warunkowych względem przedsiębiorstw 
inwestycyjnych, instytucji finansowych, 
spółek zarządzania aktywami oraz 
przedsiębiorstw usług pomocniczych, które 
w przeciwnym wypadku podlegałyby 
konsolidacji. Do celów niniejszego ustępu 
wymóg kapitałowy dla instytucji 
finansowych, spółek zarządzania aktywami 
oraz przedsiębiorstw usług pomocniczych 
oznacza referencyjny wymóg kapitałowy.

2. Na zasadzie odstępstwa od przepisów 
ust. 1 właściwe władze mogą zezwolić 
finansowym spółkom holdingowym 
dominującym względem danego 
przedsiębiorstwa inwestycyjnego w takiej 
grupie na zastosowanie wartości niższej od 
wartości obliczonej zgodnie z ust. 1 lit. d), 
ale nie niższej od sumy wymogów 
nałożonych na zasadzie 
nieskonsolidowanej na mocy art. 18 i 20 na 
przedsiębiorstwa inwestycyjne, instytucje 
finansowe, spółki zarządzania aktywami 
oraz przedsiębiorstwa usług 
pomocniczych, które w przeciwnym 
wypadku podlegałyby konsolidacji, oraz od 
całkowitej kwoty zobowiązań 
warunkowych względem przedsiębiorstw 
inwestycyjnych, instytucji finansowych, 
spółek zarządzania aktywami oraz 
przedsiębiorstw usług pomocniczych, które 
w przeciwnym wypadku podlegałyby 
konsolidacji. Do celów niniejszego ustępu 
wymóg kapitałowy dla przedsiębiorstw 
inwestycyjnych z krajów trzecich, 
instytucji finansowych, spółek zarządzania 
aktywami oraz przedsiębiorstw usług 
pomocniczych oznacza referencyjny 
wymóg kapitałowy.
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Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 22 ust. 1 lit. a).

Poprawka 260
Artykuł 23 akapit trzeci

W przypadku gdy właściwe władze 
odstępują od wymogu nadzoru 
skonsolidowanego zgodnie z art. 22, 
wymogi określone w tytule V rozdział 5 
dyrektywy [2000/12/WE] stosuje się nadal
na zasadzie nieskonsolidowanej, natomiast 
wymogi określone w art. 124 dyrektywy 
[2000/12/WE] stosuje się nadal na zasadzie 
nieskonsolidowanej w odniesieniu do 
nadzoru nad przedsiębiorstwami 
inwestycyjnymi.

W przypadku gdy właściwe władze 
odstępują od stosowania 
skonsolidowanych wymogów dotyczących 
funduszy własnych zgodnie z art. 22, 
wymogi określone w art. 123 oraz tytule V 
rozdział 5 dyrektywy [2000/12/WE] 
stosuje się na zasadzie nieskonsolidowanej, 
natomiast wymogi określone w art. 124 
dyrektywy [2000/12/WE] stosuje się nadal 
na zasadzie nieskonsolidowanej w 
odniesieniu do nadzoru nad 
przedsiębiorstwami inwestycyjnymi.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady w celu wyjaśnienia i ujednolicenia z zaproponowaną przez 
Komisję nowelizacją dyrektywy 2000/12/WE.

Poprawka 261
Artykuł 24 ustęp 2 wprowadzenie

W przypadku spełnienia wymogów 
określonych w akapicie pierwszym 
dominujące przedsiębiorstwo inwestycyjne 
ma obowiązek utrzymywania funduszy 
własnych, które są zawsze większe lub 
równe większej z dwóch poniższych 
wartości skonsolidowanych wymogów 
obliczonych zgodnie z przepisami sekcji 3 
niniejszego rozdziału:

W przypadku spełnienia wymogów 
określonych w akapicie pierwszym 
dominujące przedsiębiorstwo inwestycyjne
z siedzibą w jednym z Państw 
Członkowskich ma obowiązek 
utrzymywania na zasadzie 
skonsolidowanej zakresu funduszy 
własnych, który jest zawsze większy lub 
równy większej z dwóch poniższych 
wartości obliczonych na podstawie 
skonsolidowanej sytuacji finansowej 
dominującego przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego i zgodnej z przepisami 
sekcji 3 niniejszego rozdziału:

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady w celu wyjaśnienia i ujednolicenia z zaproponowaną przez 
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Komisję nowelizacją dyrektywy 2000/12/WE.

Poprawka 262
Artykuł 24 akapit drugi a (nowy)

W przypadku spełnienia wymogów 
określonych w ust. 1, przedsiębiorstwo 
inwestycyjne kontrolowane przez 
finansową spółkę holdingową ma 
obowiązek stałego utrzymywania na 
zasadzie skonsolidowanej zakresu 
funduszy własnych, który co najmniej 
odpowiada większej z dwóch poniższych 
wartości, obliczonych na podstawie 
skonsolidowanej sytuacji finansowej w 
finansowej spółce holdingowej i zgodnej z 
przepisami sekcji 3 niniejszego rozdziału:
a) suma wymogów w odniesieniu do 
funduszy własnych, określonych w art. 75 
lit. a)-c) dyrektywy 2000/12/WE;
b) kwota określona w art. 21. 

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 263
Artykuł 25 akapit drugi

W przypadku spełnienia wymogów 
określonych w pierwszym akapicie 
dominujące przedsiębiorstwo inwestycyjne 
ma obowiązek utrzymywania funduszy 
własnych, które są zawsze większe lub 
równe sumie skonsolidowanych wymogów 
kapitałowych obliczanych zgodnie z sekcją 
3 niniejszego rozdziału, wymogów 
zawartych w art. 75 lit. a)-c) dyrektywy 
[2000/12/WE] oraz kwoty określonej w art. 
21 niniejszej dyrektywy.

W przypadku spełnienia wymogów 
określonych w pierwszym akapicie 
dominujące przedsiębiorstwo inwestycyjne 
z siedzibą w jednym z Państw 
Członkowskich ma obowiązek 
utrzymywania zakresu funduszy własnych
na podstawie skonsolidowanej, który jest 
zawsze większy lub równy sumie 
skonsolidowanych wymogów 
kapitałowych, wymogów zawartych w art. 
75 lit. a)-c) dyrektywy [2000/12/WE] oraz 
kwoty określonej w art. 21 niniejszej 
dyrektywy, przy czym obliczenie opiera się 
na skonsolidowanej sytuacji finansowej 
dominującego przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego i jest zgodne z sekcją 3 
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niniejszego rozdziału.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 264
Artykuł 25 akapit drugi a (nowy)

W przypadku spełnienia wymogów 
określonych w pierwszym akapicie 
przedsiębiorstwo inwestycyjne 
kontrolowane przez finansową spółkę 
holdingową ma obowiązek stałego 
utrzymywania zakresu funduszy własnych 
na podstawie skonsolidowanej, który co 
najmniej odpowiada sumie wymogów 
zawartych w art. 75 lit.a)-c) dyrektywy 
[2000/12/WE] oraz kwoty określonej w 
art. 21 niniejszej dyrektywy, przy czym 
obliczenie opiera się na skonsolidowanej 
sytuacji finansowej w finansowej spółce 
holdingowej i jest zgodne z sekcją 3 
niniejszego rozdziału.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 265
Artykuł 34

Właściwe władze zobowiązują każde 
przedsiębiorstwo inwestycyjne, by oprócz 
spełniania wymogów określonych w art. 13 
dyrektywy 2004/39/WE, spełniało także 
wymogi określone w art. 22 i 123 
dyrektywy [2000/12/WE].

Właściwe władze zobowiązują każde 
przedsiębiorstwo inwestycyjne, by oprócz 
spełniania wymogów określonych w art. 13 
dyrektywy 2004/39/WE, spełniało także 
wymogi określone w art. 22 i 123 
dyrektywy [2000/12/WE], z zastrzeżeniem 
postanowień dotyczących poziomów 
stosowania, określonych w art. 68-73 
powyższej dyrektywy.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady w celu ujednolicenia uregulowań z proponowaną przez Komisję 
nowelizacją dyrektywy 2000/12/WE pod względem włączenia przedsiębiorstw inwestycyjnych 
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do drugiego filara.

Poprawka 266
Artykuł 37 ustęp 1 wprowadzenie

1. Artykuły 124-132, 136 i 144 dyrektywy 
[2000/12/WE] stosuje się mutatis mutandis 
do nadzoru przedsiębiorstw 
inwestycyjnych zgodnie z poniższymi 
zasadami:

1. Tytuł V rozdział 3 dyrektywy 
[2000/12/WE] stosuje się mutatis mutandis 
do nadzoru przedsiębiorstw 
inwestycyjnych zgodnie z poniższymi 
zasadami:

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 267
Artykuł 37 ustęp 2

2. Wymogi określone w art. 129 ust. 2 
dyrektywy [2000/12/WE] stosuje się 
również w odniesieniu do uznawania 
wewnętrznych modeli instytucji zgodnie z 
załącznikiem V do niniejszej dyrektywy.

2. Wymogi określone w art. 129 ust. 2 
dyrektywy [2000/12/WE] stosuje się 
również w odniesieniu do uznawania 
wewnętrznych modeli instytucji zgodnie z 
załącznikiem V do niniejszej dyrektywy, o 
ile zostanie złożony odpowiedni wniosek 
przez dominującą unijną instytucję 
kredytową i jej spółkę zależną lub 
dominujące unijne przedsiębiorstwo 
inwestycyjne i jego spółkę zależną lub 
wspólnie przez spółki zależne dominującej 
unijnej finansowej spółki holdingowej.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady mającą na celu ujednolicenie z proponowaną przez Komisję 
nowelizacją dyrektywy 2000/12/WE.

Poprawka 268
Artykuł 42 ustęp 1 wprowadzenie

1. Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wszelkich zmian dotyczących 
następujących obszarów zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 43 ust. 2:

1. Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
wszelkich dostosowań technicznych
dotyczących następujących obszarów 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
43 ust. 2:
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Uzasadnienie

Jak już określono w poprawce do art. 150 ust. 1 proponowanej przez Komisję nowelizacji 
dyrektywy 2000/12/WE, pojęcie „zmiany” w odniesieniu do szerokich uprawnień 
wykonawczych Komisji jest zbyt obszerne. Analogicznie do art. 150 wyżej wymienionej 
dyrektywy preferuje się termin „dopasowania techniczne”.

Poprawka 269
Artykuł 42 ustęp 1 litera c)

c) zmiany wysokości kapitału 
założycielskiego określonej w art. 5-9 oraz 
wielkości podanych w art. 18 ust. 2 celem 
uwzględnienia nowych zjawisk natury 
gospodarczej i monetarnej,

c) dopasowanie wysokości kapitału 
założycielskiego określonej w art. 5-9 oraz 
wielkości podanych w art. 18 ust. 2 celem 
uwzględnienia nowych zjawisk natury 
gospodarczej i monetarnej,

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 42 ust. 1.

Poprawka 270
Artykuł 42 ustęp 1 litera d)

d) zmiany kategorii przedsiębiorstw 
inwestycyjnych w art. 20 ust. 2 i 3 celem 
uwzględnienia nowych zjawisk na rynkach 
finansowych,

d) dopasowanie kategorii przedsiębiorstw 
inwestycyjnych w art. 20 ust. 2 i 3 celem 
uwzględnienia nowych zjawisk na rynkach 
finansowych,

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 42 ust. 1.

Poprawka 271
Artykuł 42 ustęp 1 litera g)

g) zmiany przepisów technicznych w 
załącznikach I-VII w celu uwzględnienia
nowych zjawisk zachodzących na rynkach 
finansowych, a także w zakresie pomiaru 
ryzyka, standardów rachunkowości lub
wymogów określonych w prawie 
wspólnotowym.

g) dopasowanie przepisów technicznych w 
załącznikach I-VII wskutek nowych 
zjawisk zachodzących na rynkach 
finansowych, a także w zakresie pomiaru 
ryzyka, standardów i wymogów 
rachunkowości, uwzględniających przepisy 
prawa wspólnotowego, lub ze względu na 
konwergencję praktyk nadzorczych. 
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Uzasadnienie

Ujednolicenie z przepisami identycznie brzmiącej poprawki do art. 150 ust. 1 lit. h) 
proponowanej przez Komisję nowelizacji dyrektywy 2000/12/WE.

Patrz również poprawka do art. 42 ust. 1.

Poprawka 272
Artykuł 42 ustęp 1 litera g a) (nowa)

ga) dopasowania techniczne w celu 
uwzględnienia wyników kontroli, o której 
mowa w art. 65 ust. 3 dyrektywy 
2004/39/WE.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę postanowienie wykonawcze odnoszące się do zakresu 
stosowania MIFID, jednakże z uwzględnieniem pojęcia „dopasowania techniczne”.

Poprawka 273
Artykuł 42 ustęp 1 a (nowy)

1a. Żaden z wydanych środków 
wykonawczych nie może zmieniać 
postanowień niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Dodanie niniejszego postanowienia jest konieczne w celu ochrony praw Parlamentu.

Poprawka 274
Artykuł 43 ustęp 1

1. Komisję wspiera Komitet. 1. Komisję wspiera Europejski Komitet 
Bankowy, powołany decyzją 2004/10/WE 
Komisji1 (zwany dalej „Komitetem”).
1 Dz.U. L 3 z 7.1.2004, str. 36.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie i ujednolicenie z art. 151 ust. 1 proponowanej przez Komisję nowelizacji 
dyrektywy 2000/12/WE.
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Poprawka 275
Artykuł 43 ustęp 2

2. W przypadku odniesień do niniejszego 
ustępu stosuje się procedurę określoną w 
art. 5 decyzji 1999/468/WE zgodnie z 
przepisami art. 7 ust. 3 i art. 8 tej decyzji.

2. W przypadku odniesień do niniejszego 
artykułu stosuje się procedurę określoną w 
art. 5 decyzji 1999/468/WE zgodnie z 
przepisami art. 7 ust. 3 i art. 8 tej decyzji.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.

Poprawka 276
Artykuł 43 ustęp 2 a (nowy)

2a. Dopasowania techniczne i środki 
wykonawcze wchodzą w życie jedynie 
wtedy, jeżeli w terminie 6 miesięcy 
Parlament Europejski lub Rada nie zgłosi 
żadnego sprzeciwu.

Uzasadnienie

Sprawozdawca opowiada się za uwzględnieniem klauzuli odwoławczej w celu 
zagwarantowania praw Parlamentu.

Poprawka 277
Artykuł 45 a (nowy)

45a. Właściwe władze mogą zezwolić 
przedsiębiorstwom inwestycyjnym na 
przekroczenie maksymalnych limitów 
koncentracji kredytów, określonych w art. 
111 dyrektywy [2000/12/WE]. 
Przedsiębiorstwa inwestycyjne nie muszą 
uwzględniać takich przekroczeń w 
obliczaniu wymogów kapitałowych, 
zgodnie z art. 75 lit. b) dyrektywy 
[2000/12/WE], dla koncentracji ryzyka 
wychodzącego poza te limity. Taka 
możliwość decydowania istnieje do 31 
grudnia 2010 r. lub do wejścia w życie 
odpowiednich zmian, zgodnych z art. 119 
dyrektywy [2000/12/WE], mających wpływ 
na traktowanie koncentracji kredytów, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
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W celu wykorzystania tej możliwości 
decydowania należy spełnić poniższe 
warunki a)-d) lub warunek e):
a) Przedsiębiorstwo inwestycyjne świadczy 
usługi związane z papierami 
wartościowymi lub prowadzi działalność 
inwestycyjną w połączeniu z 
instrumentami finansowymi określonymi 
w załączniku I, sekcja C, pkt 5, 6, 7, 9 oraz 
10 dyrektywy 2004/39/WE.
b) Przedsiębiorstwo inwestycyjne nie 
świadczy takich usług i nie prowadzi 
takiej działalności inwestycyjnej na rzecz 
lub w imieniu inwestorów detalicznych.
c) Przekroczenie maksymalnych limitów 
określonych w pierwszym akapicie 
powiązane jest z ekspozycjami z 
kontraktów będących instrumentami 
finansowymi, o których mowa w lit. a), i 
dotyczących towarów lub wartości 
podstawowych, o których mowa w 
załączniku I, sekcja C, pkt 10 dyrektywy 
2004/39/WE (MiFID) oraz obliczanych 
zgodnie z załącznikami III i IV dyrektywy 
[2000/12/WE], lub z kontraktów 
dotyczących dostarczania towarów lub 
praw do emisji.
d) Przedsiębiorstwo inwestycyjne 
dysponuje udokumentowaną strategią 
zarządzania, a w szczególności 
kontrolowania i ograniczania ryzyka 
wynikającego z koncentracji kredytów. 
Przedsiębiorstwo inwestycyjne informuje 
niezwłocznie właściwe władze o tej 
strategii oraz o wszelkich istotnych jej 
zmianach. Przedsiębiorstwo inwestycyjne 
podejmuje wszelkie konieczne środki w 
celu zapewnienia ciągłej kontroli jakości 
kredytowej kredytobiorców, pod względem 
ich znaczenia dla ryzyka koncentracji. Na 
podstawie tych środków przedsiębiorstwo 
inwestycyjne musi mieć możliwość 
odpowiedniej i terminowej reakcji na 
pogorszenie się jakości kredytowej.
e) Ekspozycje przekraczające limity 
koncentracji kredytów są rozliczane za 
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pośrednictwem izby rozrachunkowej.
2. Jeżeli przedsiębiorstwo inwestycyjne 
przekroczy wewnętrzne limity 
maksymalne, określone w strategii, o 
której mowa w ust. 1 lit. d), powinno ono 
niezwłocznie poinformować właściwe 
władze o rodzaju i zakresie przekroczenia, 
jak również o drugiej stronie transakcji.

Uzasadnienie

Sprawozdawca popiera propozycję Rady w sprawie ograniczonej derogacji dla 
przedsiębiorstw zajmujących się handlem energią, w odniesieniu do obowiązków z tytułu 
koncentracji kredytów oraz kredytów milionowych, stanowiącej dopasowanie do szczególnej 
sytuacji wciąż młodego sektora hurtowego handlu energią. Proponuje się również, co jest 
odstępstwem od stanowiska Rady, uwzględnienie warunku e) jako alternatywy do warunków 
a)-d).

Poprawka 278
Artykuł 45 b (nowy)

45b. Właściwe władze mogą w ramach 
Komitetu Europejskich Nadzorców 
Bankowych określić wspólny , 
obowiązujący do 31 grudnia 2010 r. górny 
limit zwiększenia się wymogów w 
odniesieniu do funduszy własnych, 
wynikających z obowiązku uwzględniania 
ryzyka operacyjnego. W przypadku 
wydania takiego uregulowania ma ono 
zastosowanie do tych przedsiębiorstw 
inwestycyjnych, do których nie ma 
zastosowania art. 20 ust. 2 i 3. 

Uzasadnienie

Sprawozdawca umożliwia władzom krajowym, zrzeszonym w Europejskim Komitecie 
Nadzorców Bankowych, stosowanie w czasowo ograniczonym zakresie wspólnego 
maksymalnego limitu zwiększenia wymogów w odniesieniu do funduszy własnych w celu 
uwzględnienia ryzyka operacyjnego, o ile uznają one to za konieczne i zakwalifikują 
stosownie do ryzyka.

Poprawka 279
Artykuł 47 ustęp 1 litera a)

a) odniesienia w załączniku II pkt 6 do a) odniesienia w załączniku II pkt 6 
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dyrektywy [2000/12/WE] należy rozumieć 
jako odniesienia do dyrektywy 
2000/12/WE, jako że dyrektywa ta weszła 
w życie przed datą, o której mowa w art. 
46;

niniejszej dyrektywy do dyrektywy 
[2000/12/WE] należy rozumieć jako 
odniesienia do dyrektywy 2000/12/WE, 
jako że dyrektywa ta weszła w życie przed 
datą, o której mowa w art. 46;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 280
Artykuł 47 ustęp 1 a (nowy)

1a. W odniesieniu do pozycji portfela 
handlowego terminem, o którym mowa w 
art. 152 ust. 7 dyrektywy [2000/12/WE], 
jest nie 1 stycznia 2008 r., a 1 stycznia 
2009 r. lub moment wejścia w życie 
odpowiedniej kontroli traktowania 
niewypełnienia zobowiązania przez 
kontrahenta, zgodnie z art. 41 
wymienionej dyrektywy, w zależności od 
tego, co nastąpi wcześniej.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady, która przewiduje okres przejściowy umożliwiający kontrolę art. 
41.

Poprawka 281
Załącznik I punkt 15 litera d)

d) są uznane, za zgodą właściwych władz, 
za pozycje długie i krótkie w aktywach 
emitowanych przez instytucje podlegające 
wymogom adekwatności ustanowionym w 
dyrektywie [2000/12/WE].

d) pozycje długie i krótkie w aktywach 
emitowanych przez instytucje podlegające 
wymogom adekwatności ustanowionym w 
dyrektywie [2000/12/WE] i które: i) 
zostały uznane przez właściwe instytucje 
za wystarczająco płynne, oraz ii) których 
jakość inwestycyjna jest we własnej ocenie 
instytucji co najmniej równa jakości 
inwestycyjnej pozycji, o których mowa w 
lit. a).
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Uzasadnienie

Popiera się skreślenie krajowego prawa wyboru, zaproponowane przez Radę.

Poprawka 282
Załącznik I punkt 46

46. We wszystkich przypadkach objętych 
pkt. 45 narzut kapitałowy z tytułu ryzyka 
szczególnego ocenia się względem obu 
stron pozycji.

46. We wszystkich przypadkach objętych 
pkt. 43-45 narzut kapitałowy z tytułu 
ryzyka szczególnego ocenia się względem 
obu stron pozycji.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę wyjaśnienie i korektę odniesienia.

Poprawka 283
Załącznik II punkt 6 akapit drugi

Załącznik IV do dyrektywy [2000/12/WE] 
uznaje się za zmieniony poprzez dodanie 
po pkt. 3 lit. d) wyrazów „oraz kredytowe 
instrumenty pochodne”:

Załącznik IV do dyrektywy [2000/12/WE] 
uznaje się za zmieniony poprzez dodanie 
po pkt. 3 wyrazów „oraz kredytowe 
instrumenty pochodne”:

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 284
Załącznik II punkt 6 akapit trzeci

Załącznik III do dyrektywy [2000/12/WE] 
uznaje się za zmieniony poprzez dodanie 
po tabeli 1 a następującego fragmentu:

Załącznik III do dyrektywy [2000/12/WE] 
uznaje się za zmieniony poprzez dodanie 
po tabeli 1 następującego fragmentu:

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 285
Załącznik II punkt 8

8. Do celów pkt. 5 w przypadku transakcji 
odkupu oraz transakcji udzielenia lub 

8. Do celów pkt. 5 w przypadku transakcji 
odkupu oraz transakcji udzielenia lub 
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zaciągnięcia pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów wszystkie 
instrumenty finansowe i towary, które 
kwalifikują się do objęcia portfelem 
handlowym, można traktować jako uznane 
zabezpieczenie. W odniesieniu do 
ekspozycji z tytułu pozagiełdowych 
kredytowych instrumentów pochodnych, 
zaksięgowanych w portfelu handlowym, za 
uznane zabezpieczenie można również 
przyjąć towary kwalifikujące się do objęcia 
portfelem handlowym. Do celów 
obliczenia korekt z tytułu zmienności, w 
przypadku gdy takie instrumenty 
finansowe lub towary stanowią przedmiot 
udzielanej pożyczki, są zbywane lub 
przekazywane, bądź też stanowią 
przedmiot zaciąganej pożyczki, są 
nabywane lub przyjmowane jako 
zabezpieczenie rzeczowe lub w innej 
formie w ramach takiej transakcji, traktuje 
się je w taki sam sposób jak akcje nieobjęte 
głównym indeksem, notowane na uznanej 
giełdzie.

zaciągnięcia pożyczek papierów 
wartościowych lub towarów, które zostały 
wykazane w portfelu handlowym,
wszystkie instrumenty finansowe i towary, 
które kwalifikują się do objęcia portfelem 
handlowym, można traktować jako uznane 
zabezpieczenie. W odniesieniu do 
ekspozycji z tytułu pozagiełdowych 
kredytowych instrumentów pochodnych, 
zaksięgowanych w portfelu handlowym, za 
uznane zabezpieczenie można również 
przyjąć towary kwalifikujące się do objęcia 
portfelem handlowym. Do celów 
obliczenia korekt z tytułu zmienności, w 
przypadku gdy takie instrumenty 
finansowe lub towary, które nie mogą być 
uznane zgodnie z załącznikiem VIII 
dyrektywy [2000/12/WE], stanowią 
przedmiot udzielanej pożyczki, są zbywane 
lub przekazywane, bądź też stanowią 
przedmiot zaciąganej pożyczki, są 
nabywane lub przyjmowane jako 
zabezpieczenie rzeczowe lub w innej 
formie w ramach takiej transakcji, traktuje 
się je w taki sam sposób jak akcje nieobjęte 
głównym indeksem, notowane na uznanej 
giełdzie. Jeżeli w odniesieniu do 
instrumentów finansowych lub towarów, 
które nie mogą być uznane zgodnie z 
załącznikiem VIII dyrektywy 
[2000/12/WE], instytucje stosują metody 
korekty z tytułu zmienności oparte na 
własnych oszacowaniach, zgodnie z 
załącznikiem VIII część 3 dyrektywy 
[2000/12/WE], to korekty z tytułu 
zmienności powinny być obliczane osobno 
dla każdego przypadku.

Uzasadnienie

Popiera się zaproponowane przez Radę wyjaśnienie i ujednolicenie z proponowaną przez 
Komisję nowelizacją dyrektywy 2000/12/WE.

Poprawka 286
Załącznik II punkt 9 litera b)

b) wszelkie pozycje stanowiące przedmiot b) wszelkie pozycje stanowiące przedmiot 
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udzielanej pożyczki, zbywane lub 
przekazywane bądź też stanowiące 
przedmiot zaciąganej pożyczki, nabywane 
lub przyjmowane w ramach takich 
transakcji mogą zostać uznane jako uznane 
zabezpieczenie na mocy przepisów 
zawartych w tytule V rozdział 2 sekcja 3 
dział 3 dyrektywy [2000/12/WE], przy 
czym nie stosuje się wówczas przepisów 
pkt 8 niniejszego załącznika.

zaciąganej pożyczki, nabywane lub 
przyjmowane w ramach takich transakcji 
mogą zostać uznane jako uznane 
zabezpieczenie na mocy przepisów 
zawartych w tytule V rozdział 2 sekcja 3 
dział 3 dyrektywy [2000/12/WE], przy 
czym nie stosuje się wówczas przepisów 
pkt 8 niniejszego załącznika.

Uzasadnienie

Popiera się wyjaśnienie zaproponowane przez Radę.

Poprawka 287
Załącznik V punkt 13 akapit czwarty

W odniesieniu do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania uwzględnia się 
rzeczywiste pozycje walutowe. Instytucje 
mogą oprzeć się na sprawozdaniach strony 
trzeciej na temat pozycji walutowej w 
takim przedsiębiorstwie, upewniwszy się 
co do ich prawidłowości. Jeśli instytucja 
nie posiada informacji na temat pozycji 
walutowych w przedsiębiorstwie 
zbiorowego inwestowania zakłada się, iż 
dokonał ono lokat walutowych w 
maksymalnie dozwolonym dla siebie 
zakresie, a w odniesieniu do pozycji 
objętych portfelem handlowym, instytucje 
przy obliczaniu ich wymogu kapitałowego 
z tytułu ryzyka walutowego uwzględniają 
maksymalny poziom ryzyka pośredniego, 
jakie wiąże się z utrzymywaniem pozycji 
poprzez przedsiębiorstwo zbiorowego 
inwestowania. Dokonuje się tego, 
zwiększając proporcjonalnie pozycję w 
przedsiębiorstwie proporcjonalnie do 
maksymalnej wartości ekspozycji 
względem bazowych składników inwestycji 
wynikających z uprawnień 
inwestycyjnych. Utrzymywaną pozycję 
walutową przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania traktuje się w kategoriach 
oddzielnej waluty zgodnie ze sposobami 

W odniesieniu do przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania uwzględnia się 
rzeczywiste pozycje walutowe. Instytucje 
mogą oprzeć się na sprawozdaniach strony 
trzeciej na temat pozycji walutowej w 
takim przedsiębiorstwie, upewniwszy się 
co do ich prawidłowości. Jeśli instytucja 
nie posiada informacji na temat pozycji 
walutowych w przedsiębiorstwie 
zbiorowego inwestowania, taka pozycja 
jest traktowana osobno i zgodnie z 
załącznikiem III pkt 2.1.
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traktowania lokat w złocie. Jeśli jednak 
dostępny jest kierunek inwestycji 
przedsiębiorstwa zbiorowego 
inwestowania, całkowitą pozycję długą 
można dodać do całkowitej otwartej 
pozycji walutowej długiej, natomiast 
całkowitą pozycję krótką można dodać do 
całkowitej otwartej pozycji walutowej 
krótkiej. Przed dokonaniem obliczeń nie 
zezwala się na wzajemną kompensację 
pozycji.

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.

Poprawka 288
Załącznik VII część B punkt 6 litera b)

b) wykorzystywane dane rynkowe 
odpowiadają w miarę możliwości cenom 
rynkowym, a adekwatność danych 
rynkowych dla pozycji podlegającej 
wycenie, oraz parametry modelu ocenia się 
codziennie;

b) wykorzystywane dane rynkowe 
odpowiadają w miarę możliwości cenom 
rynkowym, a adekwatność danych 
rynkowych dla pozycji podlegającej 
wycenie, oraz parametry modelu ocenia się 
często;

Uzasadnienie

Popiera się poprawkę Rady.
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UZASADNIENIE

I Einleitung

Basierend auf der "Überarbeiteten Rahmenvereinbarung über die Internationale Konvergenz 
der Kapitalmessung und Eigenkapitalanforderungen" (Basel II) des Baseler Ausschusses für 
Bankenaufsicht  vom 26. Juni 2004, legte die Europäische Kommission am 14. Juli 2004 
einen Richtlinienvorschlag zur Neufassung der Eigenmittelrichtlinien 2000/12/EG und 
93/6/EWG vor. Das Europäische Parlament hatte am 9. Juli 2003 unter Hinweis auf das Dritte 
Diskussionspapier der Kommissionsdienststellen zu Eigenkapitalanforderungen für 
Kreditinstitute und Wertpapierhäuser einen Inititiativbericht vorgelegt.

Die geltenden europäischen Regelungen basieren auf der Baseler Eigenkapitalvereinbarung 
aus dem Jahre 1988 (Basel I). Im Zeitablauf zeigte sich, dass das von der Aufsicht geforderte, 
also das regulatorische Eigenkapital, zunehmend weder in Höhe noch Zusammensetzung dem 
ökonomischen Eigenkapital entspricht, d.h. dem bankintern tatsächlich zur Abdeckung der 
Risiken für notwendig gehaltenen Eigenkapital. Dafür werden u. a. folgende Gründe genannt: 

• Die bisher pauschale Unterlegung der Risikoaktiva erlaubt nur eine wenig differenzierte 
Betrachtung der Kapitalanforderungen.

• Bisher verlangen die gesetzlichen Regelung keine Eigenkapitalunterlegung für das 
sogenannte operationelle Risiko, obwohl dieses als signifikanter Risikofaktor gilt. 

• Neuere Finanzinstrumente und Methoden zur Kreditrisikosteuerung können im geltenden 
Rahmen kaum berücksichtigt werden. 

• In manchen Bereichen, z.B. Verbriefungen, kommt es zu Eigenkapitalarbitrage, d.h. zu 
einer Bevorzugung solcher Geschäfte, für die relativ zu anderen risikobehafteten 
Geschäften zu niedrige oder keine regulatorischen Eigenkapitalanforderungen bestehen.

II Ziel und Struktur der neuen Eigenmittelbestimmungen 

Der von der Kommission vorgelegte Vorschlag zur Neufassung der Richtlinien 2000/12/EG 
und 93/6/EWG sieht vor, die regulatorischen Eigenkapitalanforderungen stärker in 
Abhängigkeit des eingegangenen Kreditrisikos zu erheben und neuere Entwicklungen an den 
Finanzmärkten und im Risikomanagement der Institute zu berücksichtigen, um eine stärkere 
Konvergenz des ökonomischen mit dem regulatorischen Eigenkapital zu erreichen.  Darüber 
hinaus sollen im Rahmen der Eigenkapitalanforderungen neben Kredit- (und Marktrisiken) 
zum ersten Mal auch operationelle Risiken sowie Bestimmungen zu Verbriefungen und 
Kreditrisikominderungstechniken berücksichtigt werden. Beide Richtlinien sollen, wie bisher, 
im Sinne des gemeinsamen Binnenmarktes sowie zur Verhinderung von 
Wettbewerbsverzerrungen verbindlich auf alle Kreditinstitute und Wertpapierfirmen in der 
EU, unabhängig von ihrer Größe, angewandt werden. Um den Strukturunterschieden in den 
Finanzmärkten der 25 EU-Mitgliedstaaten sowie den Größenunterschieden der verschiedenen 
Institute Rechnung tragen zu können, sind nationale Wahlrechte vorgesehen. Für 
Wertpapierfirmen sind zudem Ausnahmeregelungen vorgesehen. 

Der Richtlinienvorschlag übernimmt das in der Baseler Rahmenvereinbarung vorgesehene 
Dreisäulenmodell. Zentrales Element der Bestimmungen sind die in der so genannten Säule I 
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definierten quantitativen Mindestkapitalanforderungen. Zur Auswahl stehen hier 
unterschiedlich komplexe Verfahren zur Messung des Kreditrisikos (Standardansatz, Basis-
IRB (auf internen Ratingsbasierender Ansatz), Fortgeschrittener IRB)) und des operationellen 
Risikos (Basisindikatoransatz, Standardansatz, Ambitionierter Messansatz (AMA)). Durch 
dieses "evolutionäre Konzept" soll erreicht werden, dass kleinere Institute von den neuen 
Eigenkapitalanforderungen nicht überfordert werden und gleichzeitig  ein Anreiz und die 
Möglichkeit gegeben werden, schrittweise zu risikosensitiveren Verfahren überzugehen und 
so das regulatorische Eigenkapital dem ökonomischen weiter anzunähern. Neben den 
quantitativen Messverfahren in Säule I, die allein als nicht ausreichend angesehen werden, um 
die Solvenz einer Bank zu gewährleisten, tritt eine verstärkte qualitative Bankenaufsicht, die 
so genannte Säule II,  sowie eine Stärkung der Marktdiziplin durch die in Säule III 
vorgesehenen Bestimmungen. 

III Diskussionspunkte

Im Gegensatz zu der für alle Banken und Wertpapierfirmen in der EU verbindlichen 
europäischen Eigenmittelrichtlinie ist die Baseler Rahmenvereinbarung eine unverbindliche 
Empfehlung für international tätige Banken. Ziel ist es daher, die internationale und 
europaweite Wettbewerbsfähigkeit von grenzüberschreitend tätigen europäischen Gruppen 
nicht zu gefährden. Dabei muss jedoch auch auf Wettbewerbsgleichheit auf nationaler Ebene 
geachtet werden. Unterschiedliche Strukturen sind hier zu berücksichtigen, es darf nicht zu 
einer Bevorzugung bestimmter Gruppen kommen. Auf nationaler Ebene befürchten zudem 
insbesondere kleinere Institute, die den Standardansatz wählen, Nachteile bei der 
Anerkennung von Kreditsicherheiten und relativ zu ihrer Größe hohe 
Implementierungskosten. Auf europäischer Ebene gibt die hohe Anzahl von annähernd 150 
nationalen Wahlrechten Anlass zur Besorgnis. Im Interesse der überwiegenden Mehrheit der 
Banken liegt hingegen eine rechtzeitige Implementierung der neuen Regelungen. Die 
kreditnehmende Wirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, fordert eine 
angemessene Transparenz des Ratingprozesses der Banken. Zu den umstrittensten Punkten in 
der Diskussion zählen: 

1) Anwendungsbereich der Richtlinie

Die Kommission hat hinsichtlich des Anwendungsbereichs der Eigenmittelbestimmungen 
einen von Basel abweichenden Ansatz gewählt. Die Baseler Rahmenvereinbarung sieht für 
international tätige Banken grundsätzlich eine Anwendung auf der konsolidierten (Gruppen-) 
Ebene vor. Darüber hinaus muss eine Unterkonsolidierung vorgenommen werden, d. h. die 
Rahmenvereinbarung muss zusätzlich auf jeder Stufe innerhalb einer Bankengruppe auf 
vollkonsolidierter Basis angewendet werden. Zum Schutz der Einleger sollen die 
Aufsichtsbehörden zudem prüfen, ob die einzelnen Banken einer Bankengruppe auch jeweils 
für sich genommen ein angemessenes Eigenkapital aufweisen. Der Kommissionsvorschlag 
sieht grundsätzlich eine Einzelinstitutsaufsicht vor (Artikel 68 Absatz 1 RL(2000/12/EG)). 
Darüber hinaus sieht Artikel 69 die Möglichkeit vor, dass die nationale Aufsicht 
nachgeordnete Kreditinstitute einer Bankengruppe bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen 
von der Einzelinstitutsaufsicht befreien kann, das Eigenkapital für die inländischen 
Tochterunternehmen kann dann auf der Ebene der Konzernmutter gehalten werden. 

Während einige fordern, bei Erfüllung der in Artikel 69 genannten Voraussetzungen die 
Bestimmungen generell anzuwenden (Streichung des Wahlrechts) und die Regelung auf 
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europäische Tochterunternehmen zu erweitern, sehen andere die Möglichkeit, Eigenkapital 
nur auf der Konzernebene zu halten, aus Risikoerwägungen insgesamt kritisch und 
bezweifeln, dass eine Ausweitung auf europäische Tochterunternehmen mit den Baseler 
Vorgaben vereinbar wäre, da in diesem Falle weder die in der EU grundsätzlich für notwendig 
befundene Einzelinstitutsaufsicht noch die in Basel für "international tätige" Banken 
vorgesehene Unterkonsolidierung und Prüfung auf der individuellen Ebene zum Tragen käme.

Aus Sicht des Berichterstatters sollte bei der Erfüllung der strengen Voraussetzungen –
insbesondere im Hinblick auf die kurzfristige Übertragbarkeit von Eigenmitteln – eine 
Streichung des Wahlrechtes erwogen werden, da auf diese Weise eine potenzielle  
Wettbewerbsverzerrung innerhalb der EU vermieden werden kann. Eine Ausweitung der 
Regelung auf europäische Tochterunternehmen erscheint jedoch verfrüht. Im Hinblick auf die 
voranschreitende EU-Integration ist jedoch eine Revisionsklausel, nach der die 
Voraussetzungen für die Erweitung des Artikels 69 von der Kommission nach einer 
bestimmten Zeit zu überprüfen sind, wünschenswert.  

2) Behandlung von gruppeninternen Krediten 

Die in Artikel 80 Absatz 7 festgelegte Behandlung von gruppeninternen Krediten, also 
Kreditbeziehungen zwischen Mutter- und Tochterunternehmen, sowie Tochterunternehmen 
derselben Gruppe, ist ebenfalls umstritten. Der Richtlinienvorschlag sieht vor, dass im 
Ermessen der nationalen Behörden gruppeninterne Kredite im Inland ein Risikogewicht von 
null Prozent zugeteilt bekommen können, sofern es sich um eine Bankengruppe handelt, die 
Tochter in eine Vollkonsolidierung eingebunden ist und ein zentrales Risikomanagement 
vorhanden ist.  

Einige, u.a. die EZB, halten eine Nullgewichtung gruppeninterner Kredite generell für nicht 
risikoadäquat und daher für unzulässig. Andere verweisen darauf, dass die Nullgewichtung 
gruppeninterner Kredite faktisch schon heute möglich ist und in einigen EU-Staaten ohne 
Verwerfungen Anwendung findet. Im Sinne des Binnenmarktes, sei eine Ausweitung der 
Regelung auf europaweite Intragruppenkredite geboten. Umstritten ist weiterhin die Frage, 
welche Kriterien bei der Gewährung dieser Privilegierung zu Grunde gelegt werden sollten. 
Ausschlaggebend solle hier das Risikoprofil sein. 

Aus Sicht des Berichterstatters sollte der Grundsatz gelten, dass gleiche Risiken gleich zu 
behandeln sind und dass diese Beurteilung im Ermessen des nationalen Aufsehers stehen 
sollte. Eine Ausweitung der Regelung auf EU-Tochterunternehmen ist auch hier angesichts 
des derzeitigen Integrationsstandes der europäischen Finanzmärkte und des rechtlichen 
Rahmens kritisch zu sehen; befürwortet wird jedoch eine Überprüfung der 
Rahmenbedingungen nach einem Zeitraum von fünf Jahren. 

3) Aufgabenverteilung zwischen der Heimatland- und Gastlandaufsicht

Der für die Konsolidierung zuständigen Aufsichtsbehörde (Heimatlandaufsicht) wird in 
Artikel 129 der RL [2000/12/EG] eine gegenüber der Gastlandaufsicht stärkere Stellung als 
bisher eingeräumt. Artikel 129 erlaubt eine einheitliche Antragstellung für IRB- und AMA-
Verfahren sowie Marktpreisrisikomodelle durch die Institutsgruppe, in deren Folge die 
betroffenen Aufsichtsbehörden der Gruppenunternehmen eine gemeinsame Regelung 
hinsichtlich der Zulassung der Verfahren treffen sollen. Gelingt dies innerhalb von sechs 
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Monaten nicht, sieht der Vorschlag der Kommission eine alleinige und für alle betroffenen 
Aufsichtsbehörden verbindliche Regelung durch den Aufseher des Mutterunternehmens vor. 
Bisher lag die Zuständigkeit für die Beaufsichtigung von Tochterunternehmen bei der 
Gastlandaufsicht. 

Einige halten den Kommissionsvorschlag für zu weitgehend. Er missachte Mitwirkungsrechte 
der Gastlandaufsicht und ließe schwierige Rechtsfragen offen. Zudem sei das mögliche 
Auseinanderfallen von nationaler Verantwortung für ein stabiles Bankensystem und der 
Wahrnehmung von wichtigen Teilen der Bankenaufsicht durch eine ausländische Behörde 
insbesondere im Krisenfall kritisch zu sehen. Zudem ergäben sich wettbewerbliche Bedenken, 
da in stark von ausländischen Bankengruppen dominierten nationalen Finanzmärkten die 
internen Ratingsysteme konkurrierender Banken von verschiedenen europäischen 
Aufsichtsbehörden validiert würden. Dagegen wird argumentiert, dass ohne die 
Bestimmungen des Artikels 129 europaweit tätige Banken schlimmstenfalls mit 24 
zusätzlichen Modellen bzw. Kapitalanforderungen arbeiten müssten, was nicht zuletzt hohe 
Kosten verursachen würde; ohne die Sechsmonatsfrist wäre das System kaum arbeitsfähig. 
Eine Ausweitung der Kompetenz der Heimatlandaufsicht im Hinblick auf die Säulen II und 
III sei notwendig. 

Aus Sicht des Berichterstatters sollten die Bestimmungen des Artikels 129 grundsätzlich 
beibehalten werden. Zu den Voraussetzungen für eine Ausweitung der Kompetenzen der 
Heimatlandaufsicht zählen ein harmonisiertes Einlagensicherungssystem, ein gemeinsames 
Verwaltungsrecht und die Klärung der Frage nach dem "Lender of last resort". Da hier in den 
kommenden Jahren Fortschritte zu erwarten sind, ist die vom Rat vorgeschlagene 
Revisionsklausel zu begrüßen. Gleiches gilt für die Möglichkeit, dass sich die stärkere 
Stellung der für die Konsolidierung zuständigen Aufsichtsbehörde nicht bewähren sollte. 

IV Komitologie

Bei der vorliegenden Richtlinie handelt es sich nicht um eine Lamfalussy-Richtlinie im 
ursprünglichen Sinne. Allerdings wird das Lamfalussy-Verfahren zur Änderung 
vorgeschlagen. Um die Rechte des Parlamentes zu wahren, ist es daher aus Sicht des 
Berichterstatters unerlässlich, eine Rückholklausel für das Parlament vorzusehen.


