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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Brak regulacji finansowych na szczeblu europejskim a także słabość mechanizmów nadzoru 
rynków stały się bardzo widoczne w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego, który 
przetoczył się przez Europę w 2008 r. i którego konsekwencje nadal odczuwamy. Komisja 
sporządziła cztery wnioski – za których przejście odpowiada w Parlamencie Komisja 
Gospodarcza i Monetarna – w oparciu o sprawozdanie grupy ekspertów, której przewodniczył 
Jacques de Larosière.

W procesie przygotowania swojej opinii Komisja Spraw Konstytucyjnych starała się starannie 
przeanalizować najlepsze sposoby włączenia nowych, utworzonych na mocy tych wniosków 
organów – Europejskiego Organu Nadzoru i Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego – do 
systemu instytucyjnego. Komisja skoncentrowała się także na ustanowieniu jednolitych 
standardów technicznych w odniesieniu do świadczących usługi finansowe, tak aby ich 
działania były spójne i zapewniały depozytariuszom, inwestorom i konsumentom w Unii 
Europejskiej odpowiednią ochronę. W opinii tej wyjątkowo starannie przeanalizowano 
stosunki z instytucjami z sektora prywatnego, a także relacje między Europejskim Organem 
Nadzoru a krajowymi organami nadzoru. Na koniec, zwrócono uwagę na problemy związane 
z nadzorem nad instytucjami transgranicznymi.

Kryzys finansowy z 2008 r. wymaga europejskiej reakcji na europejskie problemy: Dzięki 
nowym uprawnieniom przyznanym na mocy Traktatu z Lizbony Parlament musi odgrywać 
kluczową rolę we wszystkich tych kwestiach. 

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające 
Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające 
Europejski Organ Nadzoru (giełdy i 
papiery wartościowe)
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na 
przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne 
braki w nadzorze finansowym, zarówno w 
poszczególnych przypadkach, jak i w 
podejściu do systemu finansowego jako 
całości. Nadzór oparty na modelach 
krajowych nie nadąża za rzeczywistością, 
w której europejskie rynki finansowe są 
zintegrowane i połączone, a liczne 
przedsiębiorstwa finansowe działają na 
szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił 
niedociągnięcia w zakresie współpracy, 
koordynacji, spójnego stosowania 
przepisów wspólnotowych i zaufania 
pomiędzy krajowymi organami nadzoru. 

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na 
przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne 
braki w nadzorze finansowym, zarówno w 
poszczególnych przypadkach, jak i w 
podejściu do systemu finansowego jako 
całości. Nadzór oparty na modelach 
krajowych nie nadąża za rzeczywistością, 
w której europejskie rynki finansowe są 
zintegrowane i połączone, a liczne 
przedsiębiorstwa finansowe działają na 
szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił 
niedociągnięcia w zakresie współpracy, 
koordynacji, spójnego stosowania 
przepisów UE i zaufania pomiędzy 
krajowymi organami nadzoru. 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Europejski System Organów Nadzoru 
Finansowego powinien stanowić sieć 
krajowych i wspólnotowych organów 
nadzoru finansowego, w ramach której 
bieżący nadzór nad uczestnikami rynków 
finansowych sprawowany jest na poziomie 
krajowym, natomiast centralną rolę w 
zakresie nadzoru nad grupami 
transgranicznymi powierza się kolegiom 
organów nadzorczych. Należy również 
osiągnąć większą harmonizację i spójne 
stosowanie przepisów dotyczących 
uczestników rynków finansowych i 
rynków finansowych w całej Wspólnocie. 
Należy powołać Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
a także Europejski Organ Nadzoru 

(7) Europejski System Organów Nadzoru 
Finansowego powinien stanowić sieć 
krajowych i unijnych organów nadzoru 
finansowego, w ramach której bieżący 
nadzór nad uczestnikami rynków 
finansowych, których działania nie mają 
wymiaru unijnego, sprawowany jest na 
poziomie krajowym. Kolegia organów 
nadzorczych powinny sprawować nadzór 
nad podmiotami transgranicznymi 
niemającymi wymiaru unijnego. 
Europejski Organ Nadzoru (giełdy i 
papiery wartościowe) powinien stopniowo 
przejmować nadzór nad instytucjami o 
wymiarze unijnym. Należy również 
osiągnąć większą harmonizację i spójne 
stosowanie przepisów dotyczących 
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Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych i Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego (europejskie organy 
nadzoru).

uczestników rynków finansowych i 
rynków finansowych w całej Unii. Poza 
ESMA należy powołać Europejski Organ 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne) oraz Europejski 
Organ Nadzoru (bankowość), a także 
Europejski Organ Nadzoru (Wspólny 
Komitet) (zwany dalej „Wspólnym 
Komitetem”). Europejska Rada ds. 
Ryzyka Systemowego (zwana dalej 
„ESRB”) powinna być częścią 
Europejskiego Systemu Organów 
Nadzoru Finansowego.
(Poprawka nazw organów należy 
uwzględnić w całym tekście).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W sprawie C-217/04 Zjednoczone 
Królestwo przeciwko Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, co 
następuje: „[…] brzmienie art. 95 TWE 
nie pozwala na wniosek, iż przepisy 
przyjęte przez prawodawcę wspólnotowego 
na podstawie tego artykułu powinny 
zostać ograniczone, jeśli chodzi o ich 
adresatów, wyłącznie do państw 
członkowskich. W rzeczywistości bowiem
może okazać się konieczne, według oceny 
tego prawodawcy, przewidzenie 
możliwości ustanowienia organu 
wspólnotowego mającego za zadanie 
przyczynianie się do realizacji procesu 
harmonizacji, w sytuacjach gdy stosowne 
wydaje się przyjęcie niewiążących 
środków towarzyszących lub o charakterze 
ramowym dla ułatwienia jednolitego 
wykonania i stosowania aktów opartych 
na tym postanowieniu”1. Akty przyjęte na 
podstawie art. 95 Traktatu WE (obecnie, 
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po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, 
art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) mogą mieć formę dyrektyw 
lub rozporządzeń. Przykładowo: 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji powołano na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 460/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady2

i również ESMA zostanie ustanowiony na 
mocy rozporządzenia. 
1 Orzeczenie z dnia 2 maja 2006 r., Zb. Orz. 2006, 
s. I-3771, ust. 44.
2 Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu ustanawiającego 
zharmonizowane standardy techniczne w 
zakresie usług finansowych, tak by 
zapewnić, również poprzez jednolity zbiór 
przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę inwestorów i konsumentów w 
całej Europie. Ponieważ ESMA 
charakteryzuje wysoki poziom wiedzy 
specjalistycznej, efektywne i właściwe jest 
powierzenie mu, w dziedzinach 
określonych prawem wspólnotowym, 
opracowania projektów standardów 
technicznych, które nie wymagają 
podejmowania decyzji politycznych. 
Komisja powinna zatwierdzić te projekty 
standardów zgodnie z prawem 
wspólnotowym w celu nadania im 
wiążącej mocy prawnej. Komisja musi 
przyjąć projekty standardów technicznych. 
Podlegałyby one zmianom, jeżeli 
przykładowo projekty standardów 
technicznych byłyby niezgodne z prawem 
wspólnotowym bądź byłyby sprzeczne z 
zasadą proporcjonalności lub z 

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu ustanawiającego 
zharmonizowane standardy techniczne w 
zakresie usług finansowych, tak by 
zapewnić, również poprzez jednolity zbiór 
przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę inwestorów i konsumentów w 
całej Unii. Ponieważ ESMA 
charakteryzuje wysoki poziom wiedzy 
specjalistycznej, efektywne i właściwe jest 
powierzenie mu, w dziedzinach 
określonych prawem unijnym, 
opracowania projektów standardów 
technicznych, które nie wymagają 
podejmowania decyzji politycznych.
Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
dotyczących standardów technicznych 
w usługach finansowych, zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.
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podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych określonymi w dorobku 
prawnym Wspólnoty dotyczącym usług 
finansowych. Aby zapewnić sprawną i 
przyspieszoną procedurę przyjmowania 
tych standardów, należy ustalić określony 
termin, w którym Komisja powinna podjąć 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Procedura opracowywania 
standardów technicznych określona w 
niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez 
uszczerbku dla uprawnień Komisji w
zakresie przyjmowania z własnej 
inicjatywy środków wykonawczych w 
drodze procedury komitetowej na 
poziomie 2 procedury Lamfalussy’ego, 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem 
wspólnotowym. Kwestie dotyczące 
standardów technicznych nie wymagają 
decyzji politycznych, a ich treść jest 
określona przez wspólnotowe akty prawne 
przyjęte na poziomie 1. Opracowanie 
projektów standardów przez ESMA 
gwarantuje pełne wykorzystanie 
specjalistycznej wiedzy specjalistycznej 
krajowych organów nadzoru.

(15) Komisja powinna zatwierdzić te 
projekty standardów technicznych w celu 
nadania im wiążącej mocy prawnej. Będą 
one podlegały zmianom, jeżeli 
przykładowo będą niezgodne z prawem 
Unii, będą sprzeczne z zasadą 
proporcjonalności lub z podstawowymi 
zasadami rynku wewnętrznego w obszarze 
usług finansowych określonymi w 
dorobku prawnym Unii dotyczącym usług 
finansowych. Aby zapewnić sprawną i 
przyspieszoną procedurę przyjmowania 
tych standardów, należy ustalić określony 
termin, w którym Komisja powinna podjąć 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W dziedzinach nieobjętych 
standardami technicznymi ESMA 
powinien mieć uprawnienia do wydawania 

(16) W dziedzinach nieobjętych 
standardami technicznymi ESMA 
powinien mieć uprawnienia do wydawania 
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niewiążących wytycznych i zaleceń w 
sprawie stosowania prawodawstwa 
wspólnotowego. W celu zapewnienia 
przejrzystości i zwiększenia przestrzegania 
przez krajowe organy nadzoru tych 
wytycznych i zaleceń, krajowe organy 
nadzoru powinny być zobowiązane do 
przedstawienia powodów niezastosowania 
się do tych wytycznych i zaleceń.

wytycznych i zaleceń w sprawie 
stosowania prawodawstwa UE. W celu 
zapewnienia przejrzystości i zwiększenia 
przestrzegania przez krajowe organy 
nadzoru tych wytycznych i zaleceń, 
krajowe organy nadzoru powinny być 
zobowiązane do publicznego 
przedstawienia powodów niezastosowania 
się do tych wytycznych i zaleceń, aby 
zachować pełną przejrzystość wobec 
uczestników rynku. W obszarach 
nieobjętych standardami technicznymi 
ESMA powinien wypracowywać 
i upowszechniać najlepsze wzorce.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się 
do zalecenia, Komisja – w celu 
zapewniania przestrzegania prawa 
wspólnotowego – powinna być 
uprawniona do skierowania do danego 
krajowego organu nadzoru decyzji o 
bezpośrednich skutkach prawnych, na 
którą można się powoływać przed sądami i 
organami i która może być egzekwowana 
na mocy art. 226 Traktatu. 

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się 
do zalecenia w terminie wyznaczonym 
przez ESMA, ten ostatni – w celu 
zapewniania przestrzegania prawa UE –
powinien niezwłocznie skierować do 
danego krajowego organu nadzoru decyzję 
o bezpośrednich skutkach prawnych, na 
którą można się powoływać przed sądami 
i organami i która może być egzekwowana 
na mocy art. 258 Traktatu. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej i 
skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania 
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego w Unii
wymagają szybkiej i skoordynowanej 
odpowiedzi na szczeblu Unii. ESMA 
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Wspólnoty. ESMA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
podejmowania konkretnych działań w celu 
zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. 
Decydowanie o transgranicznej sytuacji 
nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem 
uznaniowości, a zatem powinno zostać 
powierzone Komisji Europejskiej. Aby 
zapewnić skuteczną reakcję na sytuację 
nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez właściwy 
krajowy organ nadzoru, ESMA powinien 
posiadać uprawnienia do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych w 
obszarach prawa wspólnotowego 
bezpośrednio obowiązującego uczestników 
rynków finansowych celem ograniczenia 
skutków kryzysu i przywrócenia zaufania 
do rynków. 

powinien zatem móc zobowiązywać 
krajowe organy nadzoru do podejmowania 
konkretnych działań w celu zapobiegania 
sytuacjom nadzwyczajnym. ESRB 
powinna być powoływana w sytuacji 
nadzwyczajnej. Aby zapewnić skuteczną 
reakcję na sytuację nadzwyczajną w 
przypadku niepodejmowania działań przez 
właściwy krajowy organ nadzoru, ESMA 
powinien posiadać uprawnienia do 
przyjęcia w ostateczności decyzji 
skierowanych bezpośrednio do instytucji 
finansowych w obszarach prawa unijnego
bezpośrednio obowiązującego uczestników 
rynków finansowych celem ograniczenia 
skutków kryzysu i przywrócenia zaufania 
do rynków. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego i 
skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich ESMA powinien 
móc rozstrzygać spory między tymi 
właściwymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego właściwe organy mogą dojść do 
porozumienia. Uprawnienia ESMA 
powinny obejmować spory dotyczące 
obowiązków proceduralnych w ramach 
współpracy, a także interpretacji i 
stosowania prawa wspólnotowego w 
decyzjach nadzorczych. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych w 

(22) W celu zapewnienia efektywnego i 
skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich ESMA powinien 
móc rozstrzygać spory między tymi 
właściwymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego właściwe organy mogą dojść do 
porozumienia. Uprawnienia ESMA 
powinny obejmować spory dotyczące 
obowiązków proceduralnych w ramach 
współpracy, a także interpretacji 
i stosowania prawa unijnego w decyzjach 
nadzorczych. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych w 
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prawodawstwie sektorowym. W przypadku 
niepodejmowania działań przez dany 
krajowy organ nadzoru ESMA powinien 
być uprawniony do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do uczestników rynków 
finansowych w obszarach prawa 
wspólnotowego bezpośrednio ich 
obowiązującego. 

prawodawstwie sektorowym. W przypadku 
niepodejmowania działań przez dany 
krajowy organ nadzoru ESMA powinien 
być uprawniony do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do uczestników rynków 
finansowych w obszarach prawa unijnego 
bezpośrednio ich obowiązującego. Ma to 
także zastosowanie do sporów w kolegiach 
organów nadzorczych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Kryzys pokazał główne słabe punkty 
w istniejących podejściach do nadzoru 
transgranicznych instytucji finansowych, 
w szczególności największych 
i najbardziej złożonych instytucji, których 
bankructwo może spowodować szkody 
systemowe. Te słabości mają swoje źródło 
w różnych obszarach działalności 
instytucji finansowych oraz w organach
nadzoru. Instytucje finansowe działają na 
rynku bez granic, organy nadzoru 
dokonują bieżących weryfikacji, podczas 
gdy uprawnienia sądowe kończą się na 
granicach krajowych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Mechanizmy współpracy 
wykorzystywane w celu rozwiązania tej 
asymetrii okazały się wyraźnie 
niewystarczające. Jak wskazano 
w sprawozdaniu Turnera z marca 2009 r., 
„obecne uregulowania łączące branżowe 
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prawa paszportowe, nadzór kraju 
pochodzenia i czysto krajowe 
ubezpieczenie depozytu nie stanowią 
odpowiedniej podstawy przyszłej regulacji 
i nadzoru europejskich, transgranicznych 
banków detalicznych”1.
_____________
1 s. 101.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) Możliwe są tylko dwa rozwiązania 
tego problemu: albo przyznanie większych 
uprawnień organom nadzoru kraju 
przyjmującego, albo utworzenie 
odpowiedniego, alternatywnego organu 
o zasięgu europejskim. Jak stwierdza się 
ponadto w sprawozdaniu Turnera, 
„należyte uregulowania wymagają albo
zwiększenia uprawnień krajowych, co 
oznacza mniejsze otwarcie rynku 
wewnętrznego albo większy stopień 
integracji europejskiej”. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22d) Rozwiązanie krajowe wiąże się 
z tym, że państwo przyjmujące mogłoby 
odmówić miejscowym filiom prawa do 
działalności, żeby zobowiązać instytucje 
zagraniczne do działania wyłącznie za 
pośrednictwem podwykonawców, a nie 
filii, oraz żeby mieć nadzór nad kapitałem 
i płynnością banków działających 
w danym kraju, co doprowadziłoby do 
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większego protekcjonizmu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22e) Rozwiązanie europejskie wymaga 
wzmocnienia roli kolegiów organów 
nadzorczych w zakresie nadzoru 
transgranicznych instytucji finansowych 
oraz stopniowego przenoszenia uprawnień 
nadzorczych w odniesieniu do instytucji 
finansowych o wymiarze unijnym na 
organ europejski. Instytucje finansowe 
o wymiarze unijnym obejmują instytucje, 
które działają w wymiarze 
transgranicznym, jak również instytucje 
działające na terytoriach krajowych, o ile 
ich upadek mógłby stanowić zagrożenie 
dla stabilności jednolitego rynku 
finansowego Unii. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22f) Kolegia organów nadzorczych 
powinny mieć uprawnienia w zakresie 
opracowywania przepisów nadzorczych 
służących spójnemu stosowaniu prawa 
Unii. ESMA powinien mieć pełne prawa 
do uczestniczenia w kolegiach organów 
nadzorczych w celu usprawniania 
funkcjonowania procesu wymiany 
informacji oraz celem promowania 
konwergencji i spójności stosowania 
prawa UE przez kolegia. ESMA powinien 
przejąć wiodącą rolę w nadzorowaniu 
transgranicznych instytucji finansowych 
działających w Unii. Na ESMA powinien 
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także spoczywać obowiązek mediacyjny 
z myślą o rozwiązywaniu konfliktów 
pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22g) Kolegia organów nadzorczych 
powinny odgrywać istotną rolę 
w efektywnym, skutecznym i spójnym 
nadzorze transgranicznych instytucji 
finansowych niemających wymiaru 
unijnego, jednak w większości 
przypadków daje się wciąż zauważyć 
różnice między normami i praktykami 
w poszczególnych krajach. Nie ma sensu 
konsolidowanie podstawowych 
rozporządzeń finansowych, jeżeli praktyki 
w dziedzinie nadzoru nie są spójne. Jak 
zauważono w sprawozdaniu de 
Larosière’a, „należy unikać arbitrażu 
regulacyjnego i zakłóceń konkurencji 
wynikających z różnych praktyk 
nadzorczych, gdyż mogą one naruszyć 
stabilność finansową – między innymi 
poprzez zachęcanie do przenoszenia 
działalności finansowej do krajów 
o bardziej łagodnym systemie nadzoru. 
System nadzoru musi być postrzegany 
jako uczciwy i zrównoważony.”

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Nadzór ostrożnościowy nad 
instytucjami finansowymi o wymiarze 
unijnym należy powierzyć ESMA. 
Krajowe organy nadzoru powinny zatem 
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działać jako upoważnione przez ESMA, a 
kontrolując transgraniczne instytucje 
finansowe o wymiarze unijnym powinny 
trzymać się zaleceń ESMA.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Należy wskazać instytucje 
finansowe o wymiarze unijnym, przy 
uwzględnieniu norm międzynarodowych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Narzędziem przydatnym w 
funkcjonowaniu sieci organów nadzoru 
może być przekazywanie zadań i 
obowiązków, tak by ograniczyć powielanie 
zadań organów nadzoru, wspierać 
współpracę, a tym samym usprawnić 
proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia 
spoczywające na instytucjach finansowych. 
Rozporządzenie powinno zatem zapewniać 
jasne podstawy prawne dla takiego 
przekazywania zadań i obowiązków. 
Przekazywanie zadań oznacza, że zadania 
są wykonywane przez inny organ nadzoru, 
a nie przez właściwy organ nadzoru, 
podczas gdy odpowiedzialność za 
podejmowanie decyzji nadzorczych nadal 
spoczywa na organie przekazującym. 
Dzięki przekazywaniu obowiązków 
pojedynczy krajowy organ nadzoru, 
któremu przekazano obowiązki, może w 
swoim imieniu decydować o pewnych 
kwestiach dotyczących nadzoru zamiast 
innego krajowego organu nadzoru. 

(24) Narzędziem przydatnym w 
funkcjonowaniu sieci organów nadzoru 
może być przekazywanie zadań i 
obowiązków, tak by ograniczyć powielanie 
zadań organów nadzoru, wspierać 
współpracę, a tym samym usprawnić 
proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia 
spoczywające na instytucjach finansowych. 
Rozporządzenie powinno zatem zapewniać 
jasne podstawy prawne dla takiego 
przekazywania zadań i obowiązków. 
Przekazywanie zadań oznacza, że zadania 
są wykonywane przez inny organ nadzoru, 
a nie przez właściwy organ nadzoru, 
podczas gdy odpowiedzialność za 
podejmowanie decyzji nadzorczych nadal 
spoczywa na organie przekazującym. 
Dzięki przekazywaniu obowiązków 
pojedynczy krajowy organ nadzoru, 
któremu przekazano obowiązki, może w 
swoim imieniu decydować o pewnych 
kwestiach dotyczących nadzoru zamiast 
ESMA lub zamiast innego krajowego 
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Przekazywanie zadań i obowiązków 
powinno być regulowane zasadą 
przyznawania kompetencji nadzorczych 
organowi nadzoru, który ze względu na 
swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia 
działań w przedmiotowej sprawie. 
Przekazywanie obowiązków może być 
odpowiednim rozwiązaniem przykładowo 
ze względu na ekonomię skali lub zakresu, 
spójność w ramach nadzoru grupy oraz 
optymalizację wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej między organami nadzoru. 
Odpowiednie prawodawstwo wspólnotowe 
może bliżej określać zasady przekazywania 
obowiązków w ramach umowy. ESMA 
powinien ułatwiać zawieranie umów 
dotyczących przekazywania zadań i 
obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. ESMA powinien być 
informowany z wyprzedzeniem o 
zamierzonym zawarciu umowy w sprawie 
przekazania, tak by móc wyrazić swoją 
opinię w stosownych przypadkach. 
Powinien on scentralizować publikację 
takich umów, aby zapewnić terminowe, 
przejrzyste i łatwo dostępne informacje na 
temat umowy dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

organu nadzoru. Przekazywanie zadań i 
obowiązków powinno być regulowane 
zasadą przyznawania kompetencji 
nadzorczych organowi nadzoru, który ze 
względu na swoją pozycję jest odpowiedni 
do podjęcia działań w przedmiotowej 
sprawie. Przekazywanie obowiązków może 
być odpowiednim rozwiązaniem 
przykładowo ze względu na ekonomię 
skali lub zakresu, spójność w ramach 
nadzoru grupy oraz optymalizację 
wykorzystania wiedzy specjalistycznej 
między organami nadzoru. Odpowiednie 
prawodawstwo unijne może bliżej określać 
zasady przekazywania obowiązków w 
ramach umowy. ESMA powinien ułatwiać 
zawieranie umów dotyczących 
przekazywania zadań i obowiązków 
między krajowymi organami nadzoru za 
pomocą wszelkich właściwych środków. 
ESMA powinien być informowany z 
wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu 
umowy w sprawie przekazania, tak by móc 
wyrazić swoją opinię w stosownych 
przypadkach. Powinien on scentralizować 
publikację takich umów, aby zapewnić 
terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne 
informacje na temat umowy dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Powinien on 
określać i upowszechniać najlepsze 
wzorce dotyczące przekazywania zadań i 
obowiązków oraz umów o przekazaniu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne 
i skuteczne narządzie zwiększające 
spójność w ramach sieci organów nadzoru. 
ESMA powinien zatem opracować ramy 
metodyczne dla takich wzajemnych ocen i 
regularnie je przeprowadzać. Oceny te 
powinny koncentrować się nie tylko na 

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne 
i skuteczne narządzie zwiększające 
spójność w ramach sieci organów nadzoru. 
ESMA powinien zatem opracować ramy 
metodyczne dla takich wzajemnych ocen i 
regularnie je przeprowadzać. Oceny te 
powinny koncentrować się nie tylko na 
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konwergencji praktyk nadzorczych, ale 
również na zdolności organów nadzoru do 
osiągania wysokiej jakości wyników w 
zakresie nadzoru oraz niezależności 
właściwych organów.

konwergencji praktyk nadzorczych, ale 
również na zdolności organów nadzoru do 
osiągania wysokiej jakości wyników w 
zakresie nadzoru oraz niezależności 
właściwych organów. Należy upubliczniać 
wyniki wzajemnych ocen oraz określać 
najlepsze wzorce, a następnie je 
upubliczniać.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, ESMA 
powinien wspierać dialog i współpracę z
organami nadzoru spoza Wspólnoty. 
Powinien w pełni respektować obecne 
funkcje i kompetencje instytucji 
europejskich w stosunkach z organami 
spoza Wspólnoty i na forach 
międzynarodowych.

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, ESMA 
powinien reprezentować Unię w dialogu i 
współpracy z organami nadzoru spoza 
Unii. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach ESMA 
powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne i 
zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów 
Wartościowych, reprezentującą w 
zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowych uczestników rynków 

(33) ESMA powinien konsultować z 
zainteresowanymi stronami standardy 
techniczne, wytyczne i zalecenia oraz 
stwarzać im odpowiednią możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. Przed 
przyjęciem takiego projektu standardów 
technicznych, wytycznych i zaleceń ESMA 
powinien dokonać oceny skutków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów 
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finansowych (w tym w stosownych 
przypadkach inwestorów instytucjonalnych 
i inne instytucje finansowe, które same 
korzystają z usług finansowych), ich 
pracowników, konsumentów oraz inne 
podmioty detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych powinna 
aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

Wartościowych, reprezentującą w 
zrównoważonych proporcjach unijnych 
uczestników rynków finansowych (w tym 
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników, 
środowisko akademickie i konsumentów 
oraz inne podmioty detaliczne korzystające 
z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych powinna 
aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
unijnego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Z zastrzeżeniem poszczególnych 
kompetencji państw członkowskich w 
sytuacjach kryzysowych jest oczywiste, że 
jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się 
powołać na środek ochronny, Parlament 
Europejski powinien zostać 
powiadomiony w tym samym czasie co 
ESMA, Rada i Komisja. Ponadto państwo 
członkowskie powinno wyjaśnić 
przyczyny, dla których powołało się na 
środek ochronny. ESMA powinien ustalić 
we współpracy z Komisją, jakie kolejne 
kroki należy podjąć.

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) ESMA powinien reprezentować 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy przewodniczący wybrany przez 
Radę Organów Nadzoru w drodze 
otwartego konkursu. Zarządzanie ESMA 
powinno zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
prawo do uczestniczenia bez prawa głosu 
w obradach Rady Organów Nadzoru i 
Zarządu.

(38) ESMA powinien reprezentować 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy przewodniczący wybrany przez 
Parlament Europejski z listy finalistów 
opracowanej przez Komisję w drodze 
przeprowadzonego przez nią otwartego 
konkursu. Zarządzanie ESMA powinno 
zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
prawo do uczestniczenia bez prawa głosu 
w obradach Rady Organów Nadzoru i 
Zarządu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Aby zapewnić międzysektorową 
spójność prac europejskich organów 
nadzoru, powinny one ściśle ze sobą 
współpracować w ramach Wspólnego 
Komitetu Europejskich Organów Nadzoru 
i w stosownych przypadkach 
wypracowywać wspólne stanowiska. 
Wspólny Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru Wspólnego powinien przejąć 
wszystkie funkcje Wspólnego Komitetu ds. 
Konglomeratów Finansowych. W 
stosownych przypadkach akty prawne 
również objęte kompetencjami 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych lub Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego powinny być 
przyjmowane równolegle przez odnośne 
europejskie organu nadzoru.

(39) Aby zapewnić międzysektorową 
spójność prac europejskich organów 
nadzoru, powinny one ściśle ze sobą 
współpracować w ramach Wspólnego 
Komitetu Europejskich Organów Nadzoru 
i w stosownych przypadkach 
wypracowywać wspólne stanowiska. 
Wspólny Komitet powinien koordynować 
funkcje trzech europejskich organów 
nadzoru związane z konglomeratami 
finansowymi. W stosownych przypadkach 
akty prawne również objęte 
kompetencjami Europejskiego Organu 
Nadzoru (bankowość) lub Europejskiego 
Organu Nadzoru (europejskie 
ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) powinny być przyjmowane 
równolegle przez odnośne europejskie 
organu nadzoru. Pracami Wspólnego 
Komitetu powinni kierować na zasadzie 
corocznej rotacji przewodniczący trzech 
europejskich organów nadzoru. 
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Przewodniczącym Wspólnego Komitetu 
powinien być wiceprzewodniczący ESRB. 
Wspólny Komitet powinien posiadać stały 
sekretariat, zatrudniający pracowników 
oddelegowanych z trzech europejskich 
organów nadzoru, co pozwoli na 
nieformalną wymianę informacji oraz na
wypracowanie wspólnego podejścia 
kulturowego między trzema europejskimi 
organami nadzoru.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESMA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 97/9/WE, dyrektywy 
98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, 
dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 
2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE, 
dyrektywy 2004/25/WE, dyrektywy 
2004/39/WE, dyrektywy 2004/109/WE, 
dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 
2009/65/WE, dyrektywy 2002/65/WE, 
dyrektywy 2006/49/WE (bez uszczerbku 
dla kompetencji Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego w zakresie nadzoru 
ostrożnościowego), dyrektywy … 
[przyszłej dyrektywy w sprawie 
zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi] i 
rozporządzenia … [przyszłego 
rozporządzenia w sprawie agencji 
ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, 
rozporządzeń i decyzji wydanych na 
podstawie tych aktów prawnych oraz 
wszelkich przyszłych wspólnotowych 
aktów prawnych powierzających zadania 
ESMA.

2. ESMA działa w zakresie przepisów 
niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 
97/9/WE, dyrektywy 98/26/WE, 
dyrektywy 2002/47/WE, dyrektywy 
2002/87/WE, dyrektywy 2003/6/WE, 
dyrektywy 2003/71/WE, dyrektywy 
2004/25/WE, dyrektywy 2004/39/WE, 
dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 
2005/60/WE, dyrektywy 2009/65/WE, 
dyrektywy 2002/65/WE, dyrektywy 
2006/49/WE (bez uszczerbku dla 
kompetencji Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego w zakresie nadzoru 
ostrożnościowego), dyrektywy … 
[przyszłej dyrektywy w sprawie 
zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi] i 
rozporządzenia … [przyszłego 
rozporządzenia w sprawie agencji 
ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, 
rozporządzeń i decyzji wydanych na 
podstawie tych aktów prawnych oraz 
wszelkich przyszłych unijnych aktów 
prawnych powierzających zadania ESMA.

Poprawka 28



PE439.146v03-00 20/52 AD\810822PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. ESMA działa również w obszarze 
objętym prawodawstwem, o którym mowa 
w ust. 2, w tym w zakresie praw 
udziałowców, ładu korporacyjnego, 
audytu i sprawozdawczości finansowej, 
pod warunkiem że takie działania ESMA 
są konieczne, by zapewnić skuteczne 
i spójne stosowanie prawodawstwa, o 
którym mowa w ust. 2. ESMA podejmuje 
również odpowiednie działania w związku 
z ofertami przejęcia, kwestiami rozliczenia 
i rozrachunku, sekurytyzacji, krótkiej 
sprzedaży oraz instrumentów pochodnych, 
w tym standaryzacji.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. ESMA wchodzi w skład Europejskiego 
Systemu Organów Nadzoru Finansowego, 
zwanego dalej „ESFS”, który funkcjonuje 
jako sieć organów nadzoru, zgodnie z art. 
39.

skreślony

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych współpracuje z 
Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego, zwaną dalej „ESRB”, 
zgodnie z art. 21 niniejszego 

skreślony
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rozporządzenia.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Europejski System Nadzoru Finansowego
1. ESMA wchodzi w skład Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS), 
którego głównym celem jest zapewnienie 
właściwego wdrażania przepisów 
dotyczących sektora finansów, tak aby 
zachować stabilność finansową oraz 
zapewnić zaufanie do całego sektora 
finansów i odpowiednią ochronę 
konsumentów usług finansowych.
2. W skład ESFS wchodzą:
a) Europejska Rada ds. Ryzyka 
Systemowego ustanowiona 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESRB];
b) Europejski Organ Nadzoru 
(bankowość) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr .../... [EBA];
c) Europejski Organ Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr .../...[EIOPA];
d) ESMA;
e) Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru przewidziany w art. 40;
f) organy państw członkowskich określone 
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
.../... [ESMA], w rozporządzeniu (UE) nr 
…/2009 [EIOPA] oraz rozporządzeniu 
(UE) nr …/… [EBA];
g) Komisja – w celu realizacji zadań, o 
których mowa w art. 7 i 9.
3. ESMA prowadzi regularną i ścisłą 
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współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac i 
wypracowuje wspólne stanowiska w 
dziedzinie nadzoru konglomeratów 
finansowych oraz w innych 
międzysektorowych kwestiach z ESRB, a 
także z Europejskim Organem Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) i Europejskim Organem 
Nadzoru (bankowość) za pośrednictwem 
Wspólnego Komitetu, o którym mowa w 
art. 40.
4. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy z 
art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 
strony ESFS współpracują we wzajemnym 
zaufaniu i szacunku, w szczególności 
zapewniając odpowiedni i rzetelny 
przepływ informacji między sobą.
5. Jedynie organy nadzoru należące do 
ESFS są uprawnione do nadzorowania 
instytucji finansowych działających w 
Unii Europejskiej.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa wspólnotowego, w 
szczególności poprzez wkład do wspólnej 
kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, zapobieganie arbitrażowi 
regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie 
sporów między właściwymi organami, 
wspieranie spójności działań kolegiów 
organów nadzorczych oraz podejmowanie 
działań w sytuacjach nadzwyczajnych;

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania standardów i prawa, w 
szczególności poprzez wkład do wspólnej 
kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
niniejszego rozporządzenia i 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, zapobieganie arbitrażowi 
regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie 
sporów między właściwymi organami, 
zapewnianie skutecznego i spójnego 
nadzoru instytucji finansowych o 
wymiarze unijnym oraz spójności działań 
kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań m.in. w sytuacjach 
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nadzwyczajnych;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESMA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym
mowa w art. 1 ust. 2. ESMA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia.

1. ESMA może opracowywać standardy 
techniczne w celu uzupełniania, 
aktualizowania i zmiany innych niż 
istotne elementów aktów ustawodawczych, 
o których mowa w art. 1 ust. 2. Te 
standardy techniczne nie obejmują decyzji 
strategicznych, a ich treść określają akty 
legislacyjne będące ich podstawą.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji ESMA 
przeprowadza, w stosownych 
przypadkach, otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych. 

Przed przyjęciem projektu standardów 
technicznych ESMA przeprowadza 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
projektów standardów technicznych oraz 
dokonuje analizy ewentualnych kosztów i 
korzyści z nimi związanych. ESMA 
zasięga również opinii lub porady Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA przedstawia Komisji projekty 
standardów technicznych do 
zatwierdzenia, a jednocześnie przekazuje 
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je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres o 
jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 
Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów technicznych 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich 
zatwierdzenia, odrzucenia lub zmiany. 
Komisja może przedłużyć ten okres o 
jeden miesiąc. Komisja powiadamia 
Parlament Europejski i Radę o swojej 
decyzji i podaje jej uzasadnienie.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów albo zatwierdzi je częściowo 
lub ze zmianami, informuje ona ESMA o 
powodach podjętej decyzji. 

skreślony

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze
rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje standardy techniczne 
zgodnie z art. 7a do 7d w formie 
rozporządzeń lub decyzji.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Wykonywanie przekazanych uprawnień 
do przyjęcia standardów technicznych

1. Uprawnienia do przyjmowania 
standardów technicznych w formie aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 7, 
przyznaje się Komisji na czas 
nieokreślony. 
2. Niezwłocznie po przyjęciu standardu 
technicznego Komisja powiadamia o tym 
jednocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
3. Przyznane Komisji uprawnienie do 
przyjmowania standardów technicznych 
podlega warunkom określonym w art. 7b 
do 7d.
4. W sporządzonym przez 
przewodniczącego sprawozdaniu, o 
którym mowa w art. 35 ust. 2, ESMA 
informuje Parlament Europejski i Radę o 
zatwierdzonych standardach technicznych 
i o krajowych organach, które się do nich 
nie zastosowały.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
Odwołanie przekazanych uprawnień do 

przyjęcia standardów technicznych
1. Przekazanie uprawnień do przyjęcia 
standardów technicznych, o którym mowa 
w art. 7 może zostać odwołane przez 
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Parlament Europejski lub przez Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
oddelegowanych uprawnień, podejmuje 
starania, żeby powiadomić drugą 
instytucję i Komisję w rozsądnym czasie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
określając, które standardy techniczne 
mogłyby zostać odwołane i wskazując 
ewentualne przyczyny takiego odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu określa jego 
powody i kładzie kres przekazaniu 
uprawnień w niej wymienionych. Staje się 
ona skuteczna natychmiast lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
standardów technicznych, które już weszły 
w życie. Zostaje ona opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7c
Sprzeciw wobec standardów technicznych
1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec standardu 
technicznego w ciągu czterech miesięcy od 
dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten można wydłużyć o dwa 
miesiące.
2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec standardu 
technicznego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym. 
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Przed upływem ww. terminu oraz w 
wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach Parlament Europejski i 
Rada mogą powiadomić Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec 
standardu technicznego. W takich 
przypadkach standard techniczny 
publikowany jest w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wchodzi w życie z 
dniem w nim określonym.
3. Standard techniczny, wobec którego 
Parlament Europejski lub Rada wyrazi 
sprzeciw, nie wchodzi w życie. Instytucja, 
która się sprzeciwiła, wskazuje powody 
swego sprzeciwu wobec standardu 
technicznego.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7d
Niezatwierdzenie lub zmiana projektów 

standardów technicznych
1. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu 
standardu technicznego lub dokona w nim 
zmian, powiadamia ESMA, Parlament 
Europejski i Radę, przedstawiając 
uzasadnienie. 
2. Parlament Europejski lub Rada może 
wezwać w terminie jednego miesiąca 
właściwego komisarza i przewodniczącego 
ESMA na posiedzenie ad hoc, żeby 
przedstawili swoje rozbieżności. 
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA przeprowadza powszechne 
konsultacje publiczne w sprawie tych 
wytycznych i zaleceń, a także analizuje 
ewentualne koszty i korzyści z nimi 
związane. ESMA zasięga opinii lub 
porady Grupy Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, 
o którym mowa w art. 22.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy dokładają wszelkich 
starań, aby zastosować się do tych 
wytycznych i zaleceń. 

W ciągu dwóch miesięcy od wydania 
wytycznej lub zalecenia, każdy właściwy 
organ decyduje, czy zamierza zastosować 
się do tej wytycznej czy zalecenia. W 
przypadku, gdy nie zamierza się 
zastosować, informuje o tym ESMA 
podając przyczyny. ESMA publikuje te 
przyczyny.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swoim sprawozdaniu w sprawie 
działalności, o którym mowa w art. 32 
ust. 6, ESMA informuje Parlament 
Europejski, Radę i Komisję o wydanych 
wytycznych i zaleceniach, wymieniając 
organy krajowe, które się do nich nie 
zastosowały oraz informując, jak ESMA 
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zamierza zagwarantować, że będą one 
stosować się do jego zaleceń i wytycznych 
w przyszłości. ESMA przedstawia 
analogiczne informacje w odniesieniu do 
większych podmiotów finansowych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje tych wytycznych lub zaleceń, 
informuje ESMA o powodach takiego 
postępowania.

skreślony

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w szczególności nie zapewniając 
spełnienia przez uczestników rynków 
finansowych wymogów ustanowionych w 
tym prawodawstwie, ESMA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu. 

1. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w tym standardów technicznych 
ustalonych zgodnie z art. 7, w 
szczególności nie zapewniając spełnienia 
przez uczestników rynków finansowych 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie, ESMA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu. 

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek jednego bądź większej 2. Na wniosek jednego bądź większej 
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liczby właściwych organów, Komisji lub z 
własnej inicjatywy i po poinformowaniu 
właściwego organu, którego to dotyczy, 
ESMA może przeprowadzać dochodzenia 
w sprawie domniemanego niewłaściwego 
stosowania prawa wspólnotowego.

liczby właściwych organów Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji lub Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych, lub z własnej 
inicjatywy i po poinformowaniu 
właściwego organu, którego to dotyczy, 
ESMA może przeprowadzać dochodzenia 
w sprawie domniemanego naruszenia lub 
niezastosowania prawa unijnego.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa 
wspólnotowego w ciągu miesiąca od 
otrzymania zalecenia od ESMA, Komisja 
może, po uzyskaniu informacji od ESMA 
lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję 
nakładającą na właściwy organ obowiązek 
podjęcia działań niezbędnych do 
przestrzegania prawa wspólnotowego.

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa unijnego w 
ciągu 10 dni roboczych, o których mowa w 
akapicie drugim ust. 3, ESMA podejmuje
decyzję nakładającą na właściwy organ 
obowiązek podjęcia działań niezbędnych 
do przestrzegania prawa unijnego. 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje taką decyzję 
najpóźniej w terminie trzech miesięcy od 
przyjęcia zalecenia. Komisja może 
przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

ESMA podejmuje taką decyzję najpóźniej 
w terminie jednego miesiąca od przyjęcia 
zalecenia. 
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

ESMA dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA i właściwe organy przekazują 
Komisji wszelkie niezbędne informacje. 

Właściwe organy przekazują ESMA 
wszelkie niezbędne informacje. 

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i 
ESMA o działaniach, jakie podjął, lub 
zamierza podjąć, aby wykonać decyzję 
Komisji.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa 
w ust. 4, właściwy organ informuje 
Komisję i ESMA o działaniach, jakie 
podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać 
decyzję ESMA.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego 

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego 
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artykułu, w okresie w niej przewidzianym, 
oraz w przypadku gdy konieczne jest 
terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu 
przepisów przez właściwy organ, w celu 
utrzymania bądź przywrócenia równych 
warunków konkurencji na rynku lub 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności, oraz w przypadku gdy 
odpowiednie wymogi przewidziane w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do uczestników rynków 
finansowych, ESMA może przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do uczestnika 
rynków finansowych, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.

artykułu, w okresie w niej przewidzianym, 
oraz w przypadku gdy konieczne jest 
terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu 
przepisów przez właściwy organ, w celu 
utrzymania bądź przywrócenia równych 
warunków konkurencji na rynku lub 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności, ESMA, zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, przyjmuje decyzję indywidualną, 
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa unijnego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4. 

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją 
przyjętą na mocy ust. 4. 

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W sprawozdaniu, o którym mowa w 
art. 32 ust. 6, ESMA wymienia organy 
krajowe i instytucje finansowe, które nie 
zastosowały się do decyzji, o których 
mowa w ust. 4 i 6.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, co może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, ESRB, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek ESMA, Rady, 
Parlamentu Europejskiego lub Komisji, 
może wydać ostrzeżenie informujące o
istnieniu sytuacji nadzwyczajnej w celu 
umożliwienia ESMA przyjęcia 
indywidualnych decyzji, o których mowa 
w ust. 3, bez dodatkowych wymogów.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Natychmiast po wydaniu ostrzeżenia 
ESRB informuje o tym jednocześnie 
Parlament Europejski, Radę, Komisję i 
ESMA.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, ESMA może przyjąć
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić 

2. W przypadku ogłoszenia sytuacji 
nadzwyczajnej na mocy ust. 1, ESMA 
przyjmuje indywidualne decyzje konieczne 
do zagwarantowania, że właściwe organy 
podejmą niezbędne działania zgodne z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
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prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, poprzez 
zapewnienie spełniania przez uczestników 
rynków finansowych i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego w Unii lub jego 
części, poprzez zapewnienie spełniania 
przez uczestników rynków finansowych i 
właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie 
w niej przewidzianym oraz w przypadku 
gdy odpowiednie wymogi przewidziane w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do uczestników rynków 
finansowych, ESMA może przyjąć
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych decyzję indywidualną 
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie 
w niej przewidzianym ESMA, zgodnie z 
odpowiednimi wymogami przewidzianymi 
w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, przyjmuje skierowaną do uczestnika
rynków finansowych decyzję indywidualną 
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. ESRB dokonuje przeglądu decyzji, o 
której mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek ESMA, Parlamentu 
Europejskiego, Rady lub Komisji.



AD\810822PL.doc 35/52 PE439.146v03-00

PL

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W sprawozdaniu, o którym mowa w 
art. 32 ust. 6, ESMA określa indywidualne 
decyzje skierowane do organów 
krajowych i instytucji finansowych 
zgodnie z ust. 3 i 4.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
właściwy organ nie wyraża zgody na 
stosowanie procedury, na podjęte działanie 
lub jego niepodjęcie przez inny właściwy 
organ w dziedzinach, w których zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego właściwego organu lub
większej liczby właściwych organów, 
których to dotyczy, ESMA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
właściwy organ nie wyraża zgody na 
stosowanie procedury, na podjęte działanie 
lub jego niepodjęcie przez inny właściwy 
organ w dziedzinach, w których zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek jednego 
właściwego organu lub większej liczby 
właściwych organów, których to dotyczy, 
ESMA obejmuje główną rolę we wsparciu 
organów w rozstrzygnięciu sporu zgodnie 
z procedurą określoną w ust. 2-4.



PE439.146v03-00 36/52 AD\810822PL.doc

PL

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uwzględniając odpowiednie terminy 
określone w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień 
złożoności i pilności sprawy, ESMA 
wyznacza termin zakończenia 
postępowania pojednawczego między 
właściwymi organami. 

2. Uwzględniając odpowiednie terminy 
określone w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień 
złożoności i pilności sprawy, ESMA 
wyznacza termin zakończenia 
postępowania pojednawczego między 
właściwymi organami. Na tym etapie 
ESMA występuje w roli mediatora.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego 
zainteresowane właściwego organy nie 
rozstrzygną sporu, ESMA może podjąć
decyzję zobowiązującą te organy do 
podjęcia konkretnych działań lub 
powstrzymania się od działań w celu 
rozstrzygnięcia sporu zgodnie z prawem 
wspólnotowym. 

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego 
zainteresowane właściwe organy nie 
rozstrzygną sporu, ESMA – zgodnie z 
procedurą określoną w art. 29 ust. 1 
akapit drugi – podejmuje decyzję 
rozstrzygającą spór i zobowiązującą te 
organy do podjęcia konkretnych działań, 
zgodnie z prawem unijnym, ze skutkiem 
wiążącym dla zainteresowanych 
właściwych organów.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji ESMA, a w ten sposób nie 

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji ESMA, a w ten sposób nie 
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zapewnia spełniania przez uczestnika 
rynków finansowych wymogów mających 
do niego bezpośrednie zastosowanie na 
mocy prawodawstwa, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, ESMA może przyjąć
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych decyzję indywidualną, 
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z prawa 
wspólnotowego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk. 

zapewnia spełniania przez uczestnika 
rynków finansowych wymogów mających 
do niego bezpośrednie zastosowanie na 
mocy prawodawstwa, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, ESMA przyjmuje skierowaną 
do uczestnika rynków finansowych decyzję 
indywidualną, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jego obowiązków 
wynikających z prawa unijnego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk. 

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Decyzje przyjęte na mocy ust. 4 
zastępują wszelkie decyzje przyjęte 
wcześniej przez krajowe organy nadzoru w 
tej samej sprawie.
Wszelkie działania podjęte przez krajowe 
organy nadzoru w związku z sytuacją 
faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na 
mocy ust. 3 lub 4, są zgodne z tymi 
decyzjami.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W sprawozdaniu, o którym mowa w 
art. 32 ust. 6, ESMA wymienia spory 
między właściwymi organami, osiągnięte 
porozumienia oraz decyzję przyjętą w celu 
rozstrzygnięcia takich sporów.
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Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Rozstrzyganie sporów między właściwymi 
organami na szczeblu międzysektorowym

Zgodnie z procedurą określoną w art. 11 
Wspólny Komitet rozstrzyga spory, które 
mogą wynikać między właściwymi 
organami działającymi w trybie art. 42. 

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESMA przyczynia się do promowania 
skutecznego i spójnego funkcjonowania 
kolegiów organów nadzorczych, a także 
wspiera spójność stosowania prawa 
wspólnotowego w tych kolegiach.

1. ESMA przyczynia się do promowania i 
monitorowania skutecznego, efektywnego
i spójnego funkcjonowania kolegiów 
organów nadzorczych, o których mowa w 
dyrektywie 2006/48/WE, a także wspiera 
spójność stosowania prawa unijnego w 
tych kolegiach.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESMA uczestniczy w obradach 
kolegiów organów nadzorczych w 
charakterze obserwatora, jeśli uzna to za 
stosowne. Do celów uczestnictwa w 
obradach tych kolegiów ESMA uznaje się 
za „właściwy organ” w rozumieniu
odpowiednich przepisów, a na swój 
wniosek ESMA otrzymuje wszelkie 

2. ESMA uczestniczy w obradach 
kolegiów organów nadzorczych, jeśli uzna 
to za stosowne. Do celów uczestnictwa w 
obradach tych kolegiów ESMA uznaje się 
za „właściwy organ” w rozumieniu 
odpowiednich przepisów, a na swój 
wniosek ESMA otrzymuje wszelkie 
odpowiednie informacje udostępniane 
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odpowiednie informacje udostępniane 
wszystkim członkom kolegium. 

wszystkim członkom kolegium. 

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ESMA może określać normy 
techniczne oraz wydawać wytyczne i 
zalecenia przyjęte zgodnie z art. 7 i 8 w 
celu harmonizacji funkcjonowania 
nadzoru i najlepszych praktyk przyjętych 
przez kolegia organów nadzorczych.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Prawnie wiążąca rola mediatora 
powinna umożliwić nowym organom 
rozwiązywanie sporów między krajowymi 
organami nadzorczymi zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11. W 
przypadku niemożności osiągnięcia 
porozumienia między organami 
nadzorczymi instytucji transgranicznych, 
ESMA powinien być uprawniony do 
podejmowania decyzji nadzorczych 
stosowanych bezpośrednio do odnośnych 
instytucji.

Poprawka 74
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nadzór nad instytucjami finansowymi o 

wymiarze unijnym
1. Organy krajowe prowadzą nadzór 
ostrożnościowy instytucji finansowych o 
wymiarze unijnym, występując w 
charakterze przedstawiciela EIOPA i 
przestrzegając wydanych przez niego 
instrukcji, w celu zagwarantowania, że w 
całej Unii Europejskiej stosowane są takie 
same zasady nadzoru.
2. ESMA przekazuje projekty przepisów 
nadzorczych jednocześnie Komisji, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Komisja zatwierdza projekty przepisów 
nadzorczych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 lub 8.
3. Decyzja podjęta przez Radę Organów 
Nadzoru zgodnie z procedurą w art. 29 
ust. 1 określa istotne instytucje finansowe 
o wymiarze unijnym. Kryteria 
identyfikowania takich instytucji 
finansowych uwzględniają kryteria 
ustalone przez Radę Stabilności 
Finansowej, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy oraz Bank Rozrachunków 
Międzynarodowych.
4. ESMA, we współpracy z ESRB, 
opracowuje wzorzec informacyjny dla 
istotnych instytucji w celu 
zagwarantowania należytego zarządzania 
ich ryzykiem systemowym.
5. W celu zapewnienia 
współodpowiedzialności instytucji 
finansowych o wymiarze unijnym, 
ochrony interesów europejskich 
deponentów i ograniczenia kosztów 
systemowego kryzysu finansowego 
obciążających podatników ustanawia się 
Europejski Fundusz Ochrony Finansowej 



AD\810822PL.doc 41/52 PE439.146v03-00

PL

(zwany dalej „Funduszem”). Rolą 
Funduszu będzie również wspieranie 
instytucji finansowych UE w 
przezwyciężaniu trudności w przypadku, 
gdy trudności te mogą stanowić 
zagrożenie dla stabilności finansowej 
jednolitego rynku finansowego UE. 
Fundusz jest finansowany ze składek od 
tych instytucji. Składkę każdej z instytucji 
finansowych oblicza się zgodnie z 
kryteriami premiującymi dobre 
zarządzanie. Składki te zastępują składki 
dokonywane na rzecz krajowych funduszy 
o podobnym charakterze.
6. W przypadku gdy skumulowane środki 
ze składek banków nie są 
niewystarczające do rozwiązania kryzysu, 
istnieje możliwość zwiększenia środków 
Funduszu poprzez emisję instrumentów 
dłużnych. Państwa członkowskie mogą w 
wyjątkowych okolicznościach ułatwić 
emisję instrumentów dłużnych przez 
Fundusz poprzez gwarancje w zamian za 
opłatę odpowiednio odzwierciedlającą 
poniesione ryzyko. Państwa członkowskie 
mają udział w tych gwarancjach zgodnie z 
kryteriami określonymi w ust. 7.
7. W przypadku gdy w skrajnych, 
wyjątkowych okolicznościach i w 
kontekście kryzysu systemowego następuje 
upadłość jednej lub kilku instytucji, a 
dostępne środki są niewystarczające, 
dotknięte tą sytuacją państwa 
członkowskie radzą sobie z tym 
obciążeniem, stosując zasady określone w 
zmienionym, aktualnym protokole 
ustaleń. Uzgodnienia dotyczące podziału 
kosztów mogą zawierać jedno z poniższych 
kryteriów, lub ich połączenie: depozyty 
instytucji; aktywa (w ujęciu ich wartości 
księgowej, rynkowej czy też opartej na 
ocenie ryzyka) instytucji; przychody 
instytucji; lub udział w systemie płatności 
instytucji.
8. W przypadku instytucji finansowych 
UE uczestniczących w Funduszu 
członkostwo w nim zastępuje członkostwo 
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w dotychczasowych krajowych systemach 
gwarancji depozytów. Funduszem 
administruje Zarząd powoływany przez 
ESMA na okres pięciu lat. Członkowie 
Zarządu są wybierani spośród 
pracowników organów krajowych. Należy 
też powołać Radę Konsultacyjną złożoną z 
instytucji finansowych uczestniczących w 
Funduszu.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ESMA przekazuje organom w 
państwach członkowskich zadania i 
obowiązki nadzorcze w odniesieniu do 
nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami finansowymi o wymiarze 
unijnym, o którym mowa w art. 12a.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA reprezentuje Unię Europejską na 
wszystkich forach międzynarodowych 
dotyczących regulacji i nadzoru instytucji 
objętych prawodawstwem, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2. Właściwe organy krajowe 
mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w 
takich forach zajmujących się sprawami 
krajowymi i kwestiami istotnymi dla ich 
funkcji i kompetencji w ramach prawa 
Unii.

Poprawka 77
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji 
wspólnotowych ESMA może nawiązywać 
kontakty z organami nadzoru z krajów 
trzecich. ESMA może zawierać 
porozumienia administracyjne z 
organizacjami międzynarodowymi oraz z 
administracjami krajów trzecich.

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji 
unijnych i państw członkowskich ESMA 
może nawiązywać kontakty i zawierać 
porozumienia administracyjne z organami 
nadzoru, organizacjami 
międzynarodowymi oraz z administracjami
krajów trzecich.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca z ESRB powinna mieć 
ścisły charakter. ESMA regularnie 
przekazuje ESRB aktualne informacje 
niezbędne do realizacji zadań 
powierzonych ESRB. Dane niezbędne do 
realizacji zadań ESRB, a niebędące w 
postaci skróconej lub zbiorczej, są jej 
udostępniane na uzasadniony wniosek, 
zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr 
…/…[ESRB].

2. Współpraca z ESRB powinna mieć 
ścisły charakter. ESMA regularnie 
przekazuje ESRB aktualne informacje 
niezbędne do realizacji zadań 
powierzonych ESRB. Dane niezbędne do 
realizacji zadań ESRB, a niebędące w 
postaci skróconej lub zbiorczej, są jej 
udostępniane na uzasadniony wniosek, 
zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr 
…/…[ESRB]. ESMA opracowuje 
odpowiedni protokół ujawniania poufnych 
informacji dotyczących poszczególnych 
instytucji finansowych.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESMA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 

1. ESMA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały bezpośrednio i w istotny sposób 
na obowiązki budżetowe państw 
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członkowskich. członkowskich.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
wspomniana decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, 
w jaki sposób wpływa ona na te 
obowiązki.

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
wspomniana decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe i dostarcza ocenę 
skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej przewodniczący 
powoływany jest przez Radę Organów 
Nadzoru na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat uczestników 
rynków finansowych i rynków oraz 
doświadczenia w zakresie regulacji rynków 
finansowych i nadzoru finansowego.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej, organizowanej i 
zarządzanej przez Komisję,
przewodniczący powoływany jest przez 
Radę Organów Nadzoru na podstawie 
osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat 
uczestników rynków finansowych i 
rynków oraz doświadczenia w zakresie 
regulacji rynków finansowych i nadzoru 
finansowego.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia krótką listę trzech 
kandydatów Parlamentowi 
Europejskiemu. Po przeprowadzeniu 
przesłuchań Parlament Europejski 
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wybiera jednego z tych kandydatów. 
Wybrany w ten sposób kandydat zostaje 
wyznaczony przez Radę Organów 
Nadzoru.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy Parlament Europejski 
jest zdania, że żaden z kandydatów 
znajdujących się na krótkiej liście nie 
posiada wystarczających kwalifikacji 
określonych w akapicie pierwszym, 
otwarta procedura kwalifikacyjna zostaje 
ponownie rozpoczęta.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed swoim powołaniem, kandydat 
wybrany przez Radę Organów Nadzoru 
jest zatwierdzany przez Parlament 
Europejski.

skreślony

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski może wezwać 
przewodniczącego lub jego zastępcę, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu ich 
niezależności, do regularnego składania 
oświadczeń przed swoją właściwą komisją 
oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania 

1. Co najmniej raz na kwartał 
przewodniczący składa oświadczenie przed 
Parlamentem Europejskim i udziela 
odpowiedzi na wszelkie pytania posłów.
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członków tej komisji.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski może również 
wezwać przewodniczącego do przedłożenia 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków. 

2. Na wniosek przewodniczący przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie z wykonania swoich
obowiązków i co najmniej na 15 dni przed 
złożeniem oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 1. 

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej dyrektor wykonawczy 
powoływany jest przez Radę Organów 
Nadzoru na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat uczestników 
rynków finansowych i rynków, 
doświadczenia w zakresie regulacji rynków 
finansowych i nadzoru finansowego oraz 
doświadczenia na stanowisku 
kierowniczym.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej, organizowanej i 
zarządzanej przez Komisję, oraz po 
zatwierdzeniu przez Parlament Europejski
dyrektor wykonawczy powoływany jest 
przez Radę Organów Nadzoru na 
podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy 
na temat uczestników rynków finansowych 
i rynków, doświadczenia w zakresie 
regulacji rynków finansowych i nadzoru 
finansowego oraz doświadczenia na 
stanowisku kierowniczym.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreślony
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Skład
1. ESMA wchodzi w skład ESFS, który 
funkcjonuje jako sieć organów nadzoru.
2. W skład ESFS wchodzą:
a) organy państw członkowskich 
określone w art. 1 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr .../… [EIOPA] 
oraz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
…/… [EBA], 
b) ESMA, 
c) Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowiony na mocy art. 1 
rozporządzenia (WE) nr …/… [EIOPA], 
d) Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
ustanowiony na mocy art. 1 
rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA],
e) Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru przewidziany w art. 40; 
f) Komisja, w celu realizacji zadań, o 
których mowa w art. 7, 9 i 10.
3. EBA prowadzi regularną i ścisłą 
współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac i 
wypracowuje wspólne stanowiska w 
dziedzinie nadzoru konglomeratów 
finansowych oraz w innych 
międzysektorowych kwestiach z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
za pośrednictwem Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru 
powołanego na mocy art. 40.

Poprawka 89
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV –sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WSPÓLNY KOMITET EUROPEJSKICH 
ORGANÓW NADZORU

WSPÓLNY KOMITET

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego ESMA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego.

2. Wspólny Komitet stanowi forum, w 
ramach którego ESMA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac i 
korzystanie z wzajemnych doświadczeń z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Bankowego oraz Europejskim Organem 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, w szczególności w 
dziedzinie:

– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;
– analiz mikroostrożnościowych pod 
kątem stabilności finansowej;
– produktów przeznaczonych dla 
inwestorów prywatnych;
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; oraz
– wymiany informacji z ESRB oraz 
rozwoju stosunków między ESRB a 
europejskimi organami nadzoru.

Poprawka 91
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ESMA wnosi odpowiednie środki na 
potrzeby wsparcia administracyjnego 
Wspólnego Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru. Środki te obejmują
koszty personelu, koszty administracyjne, 
koszty infrastruktury oraz koszty 
operacyjne.

3. Wspólny Komitet posiada stały 
sekretariat, zatrudniający pracowników 
oddelegowanych z trzech europejskich 
organów nadzoru. ESMA wnosi 
odpowiednie środki na potrzeby wydatków 
administracyjnych, kosztów infrastruktury 
oraz kosztów operacyjnych.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jedynie organy nadzoru należące do 
ESFS są uprawnione do nadzorowania 
instytucji finansowych działających w 
Unii Europejskiej.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40a
Nadzór

W przypadku gdy duża transgraniczna 
instytucja finansowa obejmuje różne 
sektory, Wspólny Komitet decyduje, który 
europejski organ nadzoru występuje w roli 
czołowego właściwego organu i/lub 
przyjmuje wiążące decyzje w celu 
rozwiązania problemów między 
europejskimi organami nadzoru.
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Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej ESMA naprawia szkody 
wyrządzone przez ESMA lub przez jego 
pracowników przy wykonywaniu swoich 
obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi 
wspólnymi dla systemów prawnych państw 
członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości 
jest właściwy do orzekania w sporach 
dotyczących naprawy takich szkód.

1. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej ESMA naprawia 
nieuzasadnione szkody wyrządzone przez 
ESMA lub przez jego pracowników przy 
wykonywaniu swoich obowiązków 
zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi 
dla systemów prawnych państw 
członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości 
jest właściwy do orzekania w sporach 
dotyczących naprawy takich szkód.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Sprawozdanie Komisji poddaje ocenie 
między innymi: poziom konwergencji w 
zakresie standardowych praktyk 
nadzorczych osiągnięty przez organy 
krajowe; funkcjonowanie kolegiów 
organów nadzorczych; mechanizm 
nadzoru instytucji transgranicznych, w 
szczególności instytucji o wymiarze
unijnym; stosowanie art. 23 w odniesieniu 
do zabezpieczeń i organów regulacyjnych; 
konwergencję nadzorczą w zakresie 
zarządzania w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywania w Unii oraz kwestię, 
czy działania ostrożnościowe i 
prowadzenie działalności powinny być 
połączone czy oddzielne. Sprawozdanie 
zawiera wnioski dotyczące sposobów 
dalszego rozwoju roli ESMA i ESFS z 
myślą o utworzeniu zintegrowanej 
europejskiej struktury nadzoru.
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