
AD\810923PL.doc PE439.139v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2009/0140(COD)

9.4.2010

OPINIA
Komisji Spraw Konstytucyjnych

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady dotyczącego wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad 
systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego
(COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Íñigo Méndez de Vigo



PE439.139v02-00 2/20 AD\810923PL.doc

PL

PA_Legam



AD\810923PL.doc 3/20 PE439.139v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Brak regulacji finansowych na szczeblu europejskim a także słabość mechanizmów nadzoru 
rynków stały się badzo widoczne w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego, który 
przetoczył się przez Europę w 2008 r. i którego konsekwencje nadal odczuwamy. Na 
podstawie sprawozdania przygotowanego przez grupę ekspertów pod przewodnictwem 
Jacques’a de Larosiere’a Komisja Europejska opracowała cztery wnioski, którymi w 
Parlamencie zajmuje się Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Niniejsza opinia Komisji Spraw Konstytucyjnych ma na celu czuwanie nad umocowaniem 
instytucjonalnym nowego europejskiego organu nadzoru i Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego powołanych w tych wnioskach. W związku z tym komisja skoncentrowała się 
na utworzeniu ujednoliconych norm technicznych usług finansowych, aby zagwarantować, z 
jednej strony, spójność działań, a z drugiej strony, właściwą ochronę depozytariuszy, 
inwestorów i konsumentów w Unii Europejskiej. Relacje z instytucjami prywatnymi są 
przemiotem szczególnej uwagi w niniejszej opinii; to samo dotyczy relacji między 
europejskim organem nadzoru i krajowymi organami nadzoru. Ponadto położyliśmy nacisk na 
problematykę, która dotyczy nadzoru instytucji ponadnarodowych.

Kryzys finansowy z 2008 r. wymaga europejskiej reakcji na europejskie problemy: Parlament 
Europejski, dzięki nowym uprawnieniom przyznanym przez Traktat z Lizbony, powinien 
odgrywać decydującą 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
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Na długo przed pojawieniem się 
kryzysu finansowego Parlament 
Europejski systematycznie apelował o 
większe wyrównanie szans dla wszystkich 
podmiotów na szczeblu Unii, wskazując 
jednocześnie na znaczne braki w nadzorze 
Unii nad coraz bardziej zintegrowanymi 
rynkami finansowymi (zob. sprawozdanie 
J. Garcíi-Margallo y Marfil w sprawie 
komunikatu Komisji dotyczącego 
wprowadzania ram dla rynków 



PE439.139v02-00 4/20 AD\810923PL.doc

PL

finansowych: plan działania (2000 r.), 
sprawozdanie I. van den Burg w sprawie 
zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii 
Europejskiej (2002 r.), sprawozdanie I. 
van den Burg w sprawie polityki usług 
finansowych (2005-2010) – białej księgi 
(2007) i sprawozdanie I. van den Burg i 
D. Dianu zawierające zalecenia dla 
Komisji w sprawie działań następczych w 
związku z metodą Lamfalussy’ego: 
przyszła struktura nadzoru (2008 r.). 
Ponadto zob. także sprawozdanie P. 
Skinnera w sprawie projektu Solvency II i 
(2009 r.) i J.-P. Gauzèsa w sprawie 
rozporządzenia dotyczącego agencji 
ratingowych (2009 r.)).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swoim raporcie końcowym 
przedstawionym w dniu 25 lutego 2009 r. 
grupa de Larosière’a zaleciła m.in. 
utworzenie na poziomie Wspólnoty organu, 
którego zadaniem byłoby nadzorowanie 
ryzyka w systemie finansowym jako 
całości.

(3) W swoim raporcie końcowym 
przedstawionym w dniu 25 lutego 2009 r. 
grupa de Larosière’a zaleciła m.in. 
utworzenie na poziomie Unii organu, 
którego zadaniem byłoby nadzorowanie 
ryzyka w systemie finansowym jako 
całości.
(Ta zmiana powinna zostać wprowadzona 
w całym tekście.)

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W swoim komunikacie „Europejski 
nadzór finansowy” z dnia 27 maja 2009 r. 
Komisja przedstawiła szereg reform 
obecnych rozwiązań w zakresie ochrony

(5) W swoim komunikacie „Europejski 
nadzór finansowy” z dnia 27 maja 2009 r. 
Komisja przedstawiła szereg reform 
obecnych rozwiązań mających na celu 
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stabilności finansowej na poziomie UE, w 
tym propozycję utworzenia Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) 
odpowiedzialnej za nadzór 
makroostrożnościowy. Stanowisko Komisji 
zostało poparte przez Radę ECOFIN w 
dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę Europejską 
podczas posiedzenia w dniach 18–19 
czerwca; przyjęto także pozytywnie zamiar 
przedstawienia przez Komisję wniosków 
legislacyjnych, tak by nowy system zaczął 
obowiązywać w 2010 r. Rada wyraziła 
również stanowisko, zbieżne z opinią 
Komisji, że „EBC powinien zapewnić 
ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, 
administracyjne i logistyczne, korzystając 
również z porad technicznych ze strony 
krajowych banków centralnych i 
krajowych organów nadzoru”.

ochronę stabilności finansowej na 
poziomie Unii, w tym propozycję 
utworzenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego (ESRB) odpowiedzialnej za 
nadzór makroostrożnościowy. Stanowisko 
Komisji zostało poparte przez Radę 
ECOFIN w dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę 
Europejską podczas posiedzenia w dniach 
18–19 czerwca; przyjęto także pozytywnie 
zamiar przedstawienia przez Komisję 
wniosków legislacyjnych, tak by nowy 
system zaczął obowiązywać w 2010 r. 
Rada wyraziła również stanowisko, 
zbieżne z opinią Komisji, że „EBC 
powinien zapewnić ESRB wsparcie 
analityczne, statystyczne, administracyjne i 
logistyczne, korzystając również z porad 
technicznych ze strony krajowych banków 
centralnych i krajowych organów 
nadzoru”. Wsparcie udzielane ESRB przez 
EBC, jak również zadania powierzone 
ESRB, nie powinny naruszać zasady 
niezależności EBC w wykonywaniu zadań 
zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Biorąc pod uwagę integrację 
międzynarodowych rynków finansowych 
istnieje potrzeba zdecydowanego 
zaangażowania ze strony Unii na skalę 
globalną. ESRB powinna korzystać z 
wiedzy komitetu naukowego wysokiego 
szczebla i wziąć na siebie pełną 
odpowiedzialność na skalę globalną 
wymaganą, aby zapewnić, że głos Unii 
będzie słyszalny w sprawach dotyczących 
stabilności finansowej, zwłaszcza w 
zakresie współpracy z Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym (MFW), 
Financial Services Board (FSB) i 
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wszystkimi partnerami z G-20.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Obecne rozwiązania wspólnotowe 
kładą zbyt mały nacisk na nadzór 
makroostrożnościowy. Odpowiedzialność 
za analizę makroostrożnościową jest w 
dalszym ciągu podzielona, ponieważ jest 
ona prowadzona przez rozmaite organy na 
różnych poziomach i nie istnieją 
mechanizmy zapewniające odpowiednie 
identyfikowanie ryzyk 
makroostrożnościowych oraz wydawanie 
jasnych ostrzeżeń i zaleceń, które byłyby 
brane pod uwagę i przekładały się na 
działania.

(6) Prawidłowo funkcjonująca Unia i 
globalne systemy finansowe oraz 
zmniejszenie liczby dotyczących ich 
zagrożeń wymagają zwiększonej spójności 
między makro i mikro nadzorem. Jak 
stwierdzono w przygotowanym przez lorda 
Turnera dokumencie „A regulatory 
response to the global banking crisis” z 
marca 2009 r. „Solidniejsze rozwiązania 
wymagają albo zwiększenia uprawnień 
władz krajowych, co oznacza mniejsze 
otwarcie jednolitego rynku, albo większy 
poziom integracji europejskiej”. Mając na 
uwadze rolę solidnego systemu 
finansowego jeśli chodzi o jego wkład na 
rzecz konkurencyjności i wzrostu w Unii i 
jego wpływu na realną gospodarkę, grupa 
de Larosière’a, popierana przez instytucje 
UE, wybrała większy poziom europejskiej 
integracji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Sprawozdanie de Larosière’a 
stwierdza także, że nadzór 
makroostrożnościowy nie ma znaczenia 
dopóki nie ma w pewnym stopniu wpływu 
na nadzór w skali mikro, a jednocześnie 
nadzór mikroostrożnościowy nie może 
skutecznie chronić stabilności finansowej 
bez właściwego uwzględnienia sytuacji w 
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skali makro.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) Należy stworzyć europejski system 
nadzoru finansowego (ESFS) obejmujący 
podmioty sprawujące nadzór finansowy 
zarówno na szczeblu krajowym jak i na 
szczeblu Unii, funkcjonujący jako sieć. 
Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy 
zapisaną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej strony ESFS współpracują w 
zaufaniu i wzajemnym szacunku, 
dopilnowując zwłaszcza, aby następował 
między nimi przepływ odpowiednich i 
obiektywnych informacji. Na szczeblu 
Unii sieć powinna się składać z ESRB i 
trzech organów mikronadzoru: 
Europejskiego Organu Nadzoru 
(bankowość) ustanowionego na mocy 
rozporządzenia (UE) nr …/2010, 
Europejskiego Organu Nadzoru (giełda i 
papiery wartościowe) ustanowionego na 
mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 i 
Europejskiego Organu Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) ustanowionego na mocy 
rozporządzenia (UE) nr …/2010. 
(Zmiany nazw europejskich organów 
nadzoru powinny zostać wprowadzone do 
całego tekstu.)

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) ESRB powinna podejmować decyzje 
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o utrzymaniu zalecenia w poufności lub 
też o jego podaniu do publicznej 
wiadomości, pamiętając że w niektórych 
okolicznościach publiczne ujawnienie 
zaleceń może przyczynić się do ich 
lepszego przestrzegania.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Jeżeli ESRB wykrywa zagrożenie, 
które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego lub części systemu 
finansowego Unii, to powinna mieć ona 
możliwość wydania ostrzeżenia o 
zaistnieniu nagłej sytuacji. W takim 
przypadku ESRB powinna szybko 
poinformować o wydanym ostrzeżeniu 
Parlament Europejski, Radę, Komisję i 
europejski organ nadzoru. W razie 
sytuacji nadzwyczajnej ESRB powinna 
wydać ostrzeżenia o sytuacji 
nadzwyczajnej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane za pośrednictwem Rady 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
Europejskiego Organu Nadzoru
Bankowego ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/…, 
Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i 

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane za pośrednictwem
Parlamentu Europejskiego, Rady oraz, w 
odpowiednich przypadkach, europejskiego 
organu nadzoru (ESA).
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Papierów Wartościowych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/… oraz 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/… .

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ESRB powinna także monitorować 
przestrzeganie zaleceń na podstawie 
sprawozdań przedstawianych przez 
adresatów tych zaleceń, aby zapewnić 
faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. 
Adresaci zaleceń powinni zastosować się 
do nich, chyba że brak działań może zostać 
odpowiednio uzasadniony (mechanizm 
„działaj lub wyjaśnij”).

(10) ESRB powinna także monitorować 
przestrzeganie zaleceń na podstawie 
sprawozdań przedstawianych przez 
adresatów tych zaleceń, aby zapewnić 
faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. 
Adresaci zaleceń powinni zastosować się 
do nich, chyba że brak działań może zostać 
odpowiednio uzasadniony (mechanizm 
„działaj lub wyjaśnij”), zwłaszcza 
Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) ESRB powinna podejmować decyzje 
o utrzymaniu zalecenia w poufności lub 
też o jego podaniu do publicznej 
wiadomości, pamiętając że w niektórych 
okolicznościach publiczne ujawnienie 
zaleceń może przyczynić się do ich 
lepszego przestrzegania.

skreślony
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) ESRB powinna składać sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co 
najmniej raz w roku, a w okresach 
powszechnych trudności finansowych 
jeszcze częściej.

(12) ESRB powinna składać sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co 
najmniej dwa razy w roku, a w okresach 
powszechnych trudności finansowych 
jeszcze częściej.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Z uwagi na integrację rynków 
finansowych na poziomie 
międzynarodowym oraz ryzyko 
przenoszenia się kryzysów finansowych, 
ESRB powinna koordynować swoje 
działania z Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym oraz 
nowoutworzoną Radą Stabilności 
Finansowej, których zadaniem jest 
wydawanie wczesnych ostrzeżeń w 
sprawie zagrożeń makroostrożnościowych 
na poziomie ogólnoświatowym.

skreślony

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W odniesieniu do sprawozdania de 
Larosière’a konieczne jest metodyczne 
podejście. Parlament Europejski i Rada 
powinny dokonać pełnego przeglądu 
ESFS, ESRB i ESA do …*. *Dz.U.:
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*Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na ESFS składają się:
(a) ESRB;
(b) Europejski Organ Nadzoru (giełda i 
papiery wartościowe) ustanowiony na 
mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 
(ESMA); 
(c) Europejski Organ Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 
(EIOPA); 
(d) Europejski Organ Nadzoru 
(bankowość) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 (EBA); 
(e) Europejski Organ Nadzoru (Wspólny 
Komitet) przewidziany w art. 40 
rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA], nr 
…/… [ESMA], nr …/… [EIOPA];
(f) organy w państwach członkowskich 
zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia )UE) 
nr …/… [ESMA], art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr …/2009 [EIOPA] 
i art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
…/… [EBA], 
(g) Komisja do celów wykonywania zadań, 
o których mowa w art. 7 i art. 9 
rozporządzeń (UE) nr …/… [EBA], nr 
…/… [ESMA] i nr …/… [EIOPA];
Siedzibą europejskich organów nadzoru 
wymienionych w lit. b), c) i d) jest [xxx].
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy 
zapisaną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej strony ESFS współpracują w 
zaufaniu i wzajemnym szacunku, 
dopilnowując zwłaszcza, aby następował 
między nimi przepływ odpowiednich i 
obiektywnych informacji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy 
ryzyko jest uznawane za znaczące;

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy 
ryzyko jest uznawane za znaczące oraz, w 
stosownych przypadkach, ogłaszanie 
zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) ścisła współpraca z Europejskim 
Systemem Organów Nadzoru Finansowego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
udostępnianie europejskim organom 
nadzoru informacji na temat ryzyk 
systemowych, które są im potrzebne do 
realizacji ich zadań;

(f) ścisła współpraca ze wszystkimi 
stronami Europejskiego Systemu
Organów Nadzoru Finansowego oraz, w 
stosownych przypadkach, udostępnianie 
europejskim organom nadzoru informacji 
na temat ryzyk systemowych, które są im 
potrzebne do realizacji ich zadań;
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) udział we Wspólnym Komitecie 
Europejskich Organów Nadzoru;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przed objęciem urzędu 
przewodniczący i wiceprzewodniczący 
ESRB przedstawiają Parlamentowi 
Europejskiemu, podczas przesłuchania 
publicznego, jak zamierzają wykonywać 
swe obowiązki wynikające z niniejszego 
rozporządzenia. Drugi 
wiceprzewodniczący zostanie wysłuchany 
przez Parlament Europejski jako 
przewodniczący jednego z europejskich 
organów nadzoru zgodnie z art. XX 
rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA], nr 
…/… [ESMA], nr …/… [EIOPA].

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosownych przypadkach wysokiego 
szczebla przedstawiciele z 
międzynarodowych instytucji wykonujący 
inną powiązaną działalność mogą zostać 
zaproszeni do udziału w posiedzeniach 
Zarządu Głównego.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W stosownym przypadku i w trybie 
doraźnym do udziału w posiedzeniach 
Zarządu Głównego może zostać 
zaproszony jeden przedstawiciel 
wysokiego szczebla z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga 
w stosownych przypadkach rady 
odpowiednich zainteresowanych stron z 
sektora prywatnego.

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga,
w stosownych przypadkach, rady 
odpowiednich zainteresowanych stron z 
sektora prywatnego w tym związków 
zawodowych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i stowarzyszeń 
konsumenckich.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ESRB może zażądać od europejskich 
organów nadzoru informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej, która 
uniemożliwia zidentyfikowanie 
poszczególnych instytucji finansowych. 
Jeżeli żądane dane nie są dostępne 
europejskim organom nadzoru lub nie 
mogą zostać udostępnione w odpowiednim 
terminie, ESRB może zwrócić się o te dane 

3. Na wniosek ESRB europejskie organy
nadzoru dostarczają informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej, która 
uniemożliwia zidentyfikowanie 
poszczególnych instytucji finansowych. 
Jeżeli żądane dane nie są dostępne 
europejskim organom nadzoru lub nie 
mogą zostać udostępnione w odpowiednim 
terminie, krajowe organy nadzoru,
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do krajowych organów nadzoru,
krajowych banków centralnych lub 
innych organów państw członkowskich.

krajowe banki centralne lub inne organy
państw członkowskich dostarczają tych 
danych na wniosek ESRB.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. ESRB może wystosować do 
europejskich organów nadzoru wniosek o 
dostarczenie danych w innej formie niż 
skrócona lub zbiorcza, podając 
uzasadnienie.

4. Na uzasadniony wniosek ESRB
europejskie organy nadzoru dostarczają
danych w innej formie niż skrócona lub 
zbiorcza.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Personel ESRB może być zapraszany 
wraz z europejskimi organami nadzoru na 
posiedzenia organów nadzoru i systemowo 
istotnych grup finansowych, w 
szczególności kolegiów nadzorczych, i 
może zwracać się z pytaniami i 
otrzymywać istotne informacje z pierwszej 
ręki. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są 
przekazywane również Radzie, a jeżeli są 
skierowane do krajowego organu nadzoru 
lub większej ich liczby, przekazuje się je 

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są 
przekazywane również Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, a jeżeli są 
skierowane do krajowego organu nadzoru 
lub większej ich liczby, przekazuje się je 
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również europejskim organom nadzoru. również europejskim organom nadzoru.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Działania podejmowane w sytuacjach 

nadzwyczajnych
1. W razie niekorzystnego rozwoju 
wydarzeń, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych albo 
stabilności całego lub części systemu 
finansowego w Unii Europejskiej, ESRB, 
działając zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) i art. 
10 każdego z rozporządzeń (UE) nr …/… 
[EBA], nr …/… [ESMA] i nr …/… 
[EIOPA], może wydawać ostrzeżenia, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESA, 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji, ogłaszając wystąpienie sytuacji 
nadzwyczajnej.
2. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia ESRB 
jednocześnie powiadamia Parlament 
Europejski, Radę, Komisję i odpowiedni 
ESA.
3. ESRB dokonuje przeglądu decyzji, o 
której mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek ESA, Parlamentu 
Europejskiego, Rady lub Komisji.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane 

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane 
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do państwa członkowskiego lub do 
większej ich liczby lub do europejskiego 
organu nadzoru lub większej ich liczby lub 
do jednego krajowego organu nadzoru lub 
większej ich liczby, adresaci są 
zobowiązani poinformować ESRB o 
działaniach podjętych w odpowiedzi na 
zalecenia lub wyjaśnić przyczyny braku 
działań. Informowana jest Rada, a w 
stosownych przypadkach także europejskie 
organy nadzoru.

do państwa członkowskiego lub do 
większej ich liczby lub do europejskiego 
organu nadzoru lub większej ich liczby lub 
do jednego krajowego organu nadzoru lub 
większej ich liczby, adresaci są 
zobowiązani poinformować ESRB o 
działaniach podjętych w odpowiedzi na 
zalecenia lub wyjaśnić przyczyny braku 
działań. Informowany jest Parlament 
Europejski, Rada, a w stosownych 
przypadkach także europejskie organy 
nadzoru.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci 
nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku 
działania, informuje o tym Radę, a w 
stosownych przypadkach także właściwe 
europejskie organy nadzoru.

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci 
nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku 
działania, informuje o tym Parlament 
Europejski, Radę, Komisję, a w 
stosownych przypadkach także właściwe 
europejskie organy nadzoru.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli zalecenie podano do publicznej 
wiadomości i nie zostało ono zastosowane 
a adresaci zalecenia nie wyjaśnili faktu 
braku działań Parlament Europejski 
może, po zasięgnięciu opinii ESRB i 
Rady, zaprosić adresatów do 
odpowiedzenia na pytania Parlamentu 
Europejskiego.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESRB przekazuje sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co 
najmniej raz w roku.

1. ESRB przekazuje sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co 
najmniej dwa razy w roku.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Sprawozdania, o których mowa w 
niniejszym artykule są podawane do 
wiadomości publicznej.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać 
konkretne kwestie na wezwanie Rady lub 
Komisji.

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać 
konkretne kwestie na wezwanie
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przewodniczący ESRB i inni 
członkowie Komitetu Sterującego mogą, 
na żądanie Parlamentu Europejskiego, 
być przesłuchani przez właściwe komisje 
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Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada dokona przeglądu niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdania 
Komisji po upływie trzech lat od jego 
wejścia w życie i zdecyduje, po otrzymaniu 
opinii EBC, czy zadania i organizacja 
ESRB powinny zostać zmienione.

Parlament Europejski i Rada dokonają
przeglądu niniejszego rozporządzenia na 
podstawie sprawozdania Komisji po 
upływie trzech lat od jego wejścia w życie 
i zdecyduje, po otrzymaniu opinii EBC, 
czy zadania i organizacja ESRB powinny 
zostać zmienione.

Sprawozdanie powinno w szczególności 
oceniać czy:
– struktura ESFS powinna zostać 
uproszczona i wzmocniona w celu 
zwiększenia spójności między poziomem 
makro i poziomem mikro, a także 
pomiędzy europejskimi organami 
nadzoru;
– uprawnienia regulacyjne europejskich 
organów nadzoru powinny zostać 
zwiększone;
– ewolucja ESFS jest spójna z ewolucją w 
skali globalnej;
– w ramach ESFS istnieje wystarczająca 
różnorodność i wysoka jakość;
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