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Poprawka 10
Enrique Guerrero Salom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Ustanowienie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego jest pierwszym krokiem do 
utworzenia europejskiej unii bankowej, 
której podstawą będzie prawdziwy 
jednolity zbiór przepisów dotyczących 
usług finansowych, i obejmującą również 
wspólny system gwarantowania depozytów 
oraz ramy restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

(2) Po przyjęciu Porozumienia 
ustanawiającego Europejski Mechanizm 
Stabilności ustanowienie jednolitego 
mechanizmu nadzorczego ma kluczowe 
znaczenie dla przerwania błędnego koła 
między bankami a rządami, dla 
umożliwienia bezpośredniego 
dokapitalizowywania banków, oraz 
stanowi pierwszy krok do utworzenia 
europejskiej unii bankowej, której powinny 
towarzyszyć wspólne mechanizmy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków i gwarantowania 
depozytów konsumentów, i której 
podstawą na szczeblu UE będzie 
prawdziwy jednolity zbiór przepisów 
dotyczących usług finansowych, i 
obejmującą również wspólny system 
gwarantowania depozytów oraz ramy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 11
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu ustanowienia jednolitego 
mechanizmu nadzorczego rozporządzenie 
Rady (UE) nr .../...3 [rozporządzenie na 
podstawie art. 127 ust. 6] powierza EBC 
szczególne zadania w odniesieniu do 
polityki związanej z nadzorem 

(3) W celu ustanowienia jednolitego 
mechanizmu nadzorczego rozporządzenie 
Rady (UE) nr .../...3 [rozporządzenie na 
podstawie art. 127 ust. 6] powierza EBC, 
na okres przejściowy i do momentu 
szczegółowego przeanalizowania 
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ostrożnościowym nad instytucjami 
kredytowymi w państwach członkowskich, 
których walutą jest euro. Inne państwa 
członkowskie mogą przystąpić w ścisłej 
współpracy z EBC. Zgodnie z tym
rozporządzeniem EBC koordynuje i 
przedstawia stanowisko tych państw 
członkowskich dotyczące decyzji 
podejmowanych przez Radę Organów 
Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB) wchodzących w 
zakres zadań EBC.

wszystkich aspektów prawnych, 
szczególne zadania w odniesieniu do 
polityki związanej z nadzorem 
ostrożnościowym nad niektórymi
instytucjami kredytowymi w państwach 
członkowskich, których walutą jest euro. 
Biorąc pod uwagę konieczność 
ograniczenia możliwych zagrożeń ze 
strony rynków finansowych dla procesu 
integracji europejskiej, w najbliższej 
przyszłości  należy ustanowić jednolity 
mechanizm nadzorczy dla całej Unii 
Europejskiej w takim zakresie, w jakim 
jest to mozliwe ze wzglednu na wszelkie 
instytucjonalne warunki wstepne. Zgodnie 
z tym rozporządzeniem EBC w ścisłej 
współpracy z krajowymi organami 
nadzoru dopilnowuje, by instytucje 
finansowe o znaczeniu systemowym 
stanowiące szczególne zagrożenie dla 
europejskiej gospodarki stosowały modele 
biznesowe służące w większym stopniu 
obywatelom Europy niż akcjonariuszom.

Or. en

Poprawka 12
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu ustanowienia jednolitego 
mechanizmu nadzorczego rozporządzenie 
Rady (UE) nr .../...3 [rozporządzenie na 
podstawie art. 127 ust. 6] powierza EBC 
szczególne zadania w odniesieniu do 
polityki związanej z nadzorem 
ostrożnościowym nad instytucjami 
kredytowymi w państwach członkowskich, 
których walutą jest euro. Inne państwa 
członkowskie mogą przystąpić w ścisłej 
współpracy z EBC. Zgodnie z tym 

(3) W celu ustanowienia jednolitego 
mechanizmu nadzorczego rozporządzenie 
Rady (UE) nr .../...3 [rozporządzenie na 
podstawie art. 127 ust. 6] powierza EBC 
szczególne zadania w odniesieniu do 
polityki związanej z nadzorem 
ostrożnościowym nad instytucjami 
kredytowymi w państwach członkowskich, 
których walutą jest euro. Inne państwa 
członkowskie mogą przystąpić w ścisłej 
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rozporządzeniem EBC koordynuje i 
przedstawia stanowisko tych państw 
członkowskich dotyczące decyzji 
podejmowanych przez Radę Organów 
Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB) wchodzących w 
zakres zadań EBC.

współpracy z EBC.

Or. en

Poprawka 13
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) Na późniejszym etapie, po 
przeprowadzeniu szczegółowej oceny 
mechanizmu nadzorczego ustanowionego 
w okresie przejściowym, nadzór 
ostrożnościowy nad wszystkimi 
instytucjami kredytowymi w obrębie UE 
zostaje w pełni przekazany EUNB lub 
nowemu specjalnemu niezależnemu 
organowi europejskiemu, który zostanie 
utworzony z udziałem krajowych organów 
nadzoru w celu harmonijnego wdrażania 
decyzji podjętych przez europejski organ 
nadzoru. W razie konieczności należy 
odpowiednio zmienić status prawny 
EUNB.

Or. en

Poprawka 14
Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) Pamiętając, że EUNB, w którego 
pracach uczestniczą na równych prawach 
wszystkie państwa członkowskie, został 
utworzony w celu opracowania 
jednolitego zbioru przepisów oraz 
zagwarantowania spójności praktyk 
nadzorczych w obrębie UE oraz biorąc 
pod uwagę utworzenie jednolitego 
mechanizmu nadzorczego, w którym 
główną rolę odgrywa EBC, EUNB musi 
dysponować odpowiednimi 
instrumentami, które pozwolą mu na 
skuteczne wykonywanie powierzonych mu 
zadań dotyczących integralności 
jednolitego rynku w sektorze usług 
finansowych.

Or. en

Poprawka 15
Enrique Guerrero Salom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Art. 3 otrzymuje brzmienie:
Odpowiedzialność urzędów
Urzędy, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. 
a) - d), oraz Centralny Organ Nadzoru 
Bankowego dla Strefy Euro (ECS) i 
wspierające go organy krajowe zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 
…/…*[art. 127 ust. 6 TFUE 
rozporządzenia Rady] są odpowiedzialne 
przed Parlamentem Europejskim i Radą.

Or. en
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Poprawka 16
Enrique Guerrero Salom

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. W art. 8 ust. 2 po lit. j) dodaje się 
literę w brzmieniu:
„ja) opracować i aktualizować w całej 
Unii, biorąc pod uwagę zmieniające się 
praktyki biznesowe i struktury rynkowe, 
jednolity podręcznik nadzoru zawierający
podstawowe metody pozwalające na 
zidentyfikowanie i zmierzenie ryzyka 
bankowego, ramy oceny polityki banku na 
rzecz ograniczenia tego ryzyka i kryteria 
określenia możliwych działań 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 17
Enrique Guerrero Salom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W art. 27 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
2. Urząd bierze udział w opracowaniu 
wspólnych mechanizmów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków, 
łącznie z europejskim urzędem 
uprawnionym do uruchamiania środków z 
europejskiego mechanizmu ochronnego;

Or. en
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Poprawka 18
Enrique Guerrero Salom

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W art. 40 ust. 1 po lit. f) dodaje się 
literę w brzmieniu:

fa) jeden przedstawiciel Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu 
Europejskiego

Or. en

Poprawka 19
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. W art. 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W odniesieniu do kwestii 
bezpośredniego nadzoru nad instytucjami 
lub infrastrukturami o zasięgu 
ogólnounijnym i z uwzględnieniem zmian 
rynkowych, stabilności rynku 
wewnętrznego oraz spójności całej Unii, 
Komisja opracowuje roczne sprawozdanie 
z oceny na temat odpowiedniego czasu 
przedstawienia wniosków powierzających 
Urzędowi, lub mającemu powstać 
nowemu organowi nadzoru, pełne 
ogólnoeuropejskie obowiązki nadzorcze w 
tej dziedzinie, przyznając jednocześnie 
temu organowi nadzoru niezależny status 
podlegający kontroli Parlamentu 
Europejskiego i Rady. W przypadku gdy 
EUNB przejmie odpowiedzialność za 
nadzór o zasięgu ogólnounijnym, w 
sprawozdaniu należy stwierdzić, czy art. 
114 TFUE pozostaje właściwą podstawą 
prawną niniejszego rozporządzenia, 
gwarantując jednocześnie urzędowi 
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rozszerzone kompetencje i nowy status, a 
razie potrzeby zaproponować nową 
podstawę prawną.”

Or. en


