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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ustanowienie unii bankowej z jednolitym mechanizmem nadzorczym, którego głównym 
elementem jest Europejski Bank Centralny (EBC), rodzi bardzo ważne wątpliwości 
konstytucyjne, na które należy zwrócić uwagę Parlamentu. 

Podstawą prawną wybraną przez Radę Europejską i Komisję Europejską jest art. 127 ust. 6 
TFUE, który brzmi:

6. Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze specjalną procedurą 
ustawodawczą, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz 
Europejskim Bankiem Centralnym, może powierzyć Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu szczególne zadania dotyczące polityk w dziedzinie nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i innymi instytucjami finansowymi, z 
wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych.

Celem sprawozdawcy jest zapewnienie ogólnej spójności Unii Europejskiej i pełnego 
poszanowania prawa UE, a jednocześnie stworzenie skutecznego, sprawnego jednolitego 
mechanizmu nadzorczego. Aby to osiągnąć, sprawozdawca składa 41 poprawek do 
przedstawionego przez Komisję projektu rozporządzenia Rady, których podsumowanie 
zamieszczono poniżej. 

Poprawki Treść
1, 2 Ustalenie kontekstu politycznego
4 Aktualizacja 
5, 20, 27 Uczestnictwo państw strefy euro nie może być dobrowolne; udział państw 

spoza strefy euro („pre-ins”) uznaje się za normę. Jedynie Zjednoczone 
Królestwo opowiedziało się za pozostaniem poza strefą euro (protokół nr 
15). 

6 Wykorzystanie EBC, ponieważ posiada on już uprawnienia wykonawcze.
7 Rozszerzenie zakresu, aby objąć nim wszystkie banki bez wyjątku.
8, 11 Postanowienia umowne z uczestniczącymi państwami spoza strefy euro
9, 10, 22, 23 Konieczność respektowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i 

integralności jednolitego rynku
12, 30 Równy status wszystkich państw w ramach jednolitego mechanizmu 

nadzorczego
12, 18, 35 Powiązania między nową radą nadzorczą a Radą Prezesów EBC
13, 24, 33, 34 Przejrzystość
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Wybór przewodniczącego przez Parlament Europejski i odpowiedzialność 
rady nadzorczej

16, 19, 40 Kontrola sądowa i postępowanie odwoławcze
41 Klauzula przeglądowa
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Poprawki redakcyjne.

Sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na konieczność osiągnięcia przez Parlament ścisłej 
zgodności między jego stanowiskiem wobec tych przepisów (sprawozdanie Thyssen) a 
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stanowiskiem, jakie zajmuje w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego EUNB 
(sprawozdanie Giegolda). 
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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 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) Obecny kryzys finansowy i 
gospodarczy spowodował, że europejski 
system bankowy znalazł się na skraju 
upadku. Rozdrobnienie sektora 
finansowego zagraża integralności jednej 
waluty i jednolitego rynku. Obecnie 
zasadnicze znaczenie ma nasilenie 
integracji sektora bankowego w celu 
wzmocnienia jedności europejskiej, 
przywrócenia stabilności finansowej i 
stworzenia podstaw naprawy 
gospodarczej.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt -1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Szybkie ustanowienie unii bankowej 
stanowi decydujący pierwszy krok w 
procesie prowadzącym do unii fiskalnej, a 
ostatecznie do unii politycznej. Nie należy 
nie doceniać konstytucyjnego znaczenia 
niniejszego rozporządzenia dla 
długofalowego rozwoju Unii Europejskiej. 
O ile cele unii bankowej polegające na 
zwiększeniu zaufania do rynku i polityki w 
procesie integracji europejskiej zostaną 
pomyślnie zrealizowane dzięki dobrze 
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zaplanowanej i dobrze zarządzanej unii 
bankowej, źle zaplanowana lub źle 
zarządzana unia bankowa groziłaby 
stworzeniem poważnych podziałów między 
państwami członkowskimi, upadkiem 
euro, a nawet rozpadem Unii.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ustanowienie w 2011 r. Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na 
mocy rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego) oraz Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego ustanowionego na 
mocy art. 2 wspomnianego rozporządzenia 
oraz rozporządzenia (EU) nr 1094/2010 z 
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (EUNUiPPE) i rozporządzenia 
(EU) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(EUNGiPW) przyczyniło się do znacznej 
poprawy współpracy pomiędzy organami 
nadzoru nad bankami w Unii. EUNB wnosi 
znaczny wkład w powstanie jednolitego 
zbioru przepisów dotyczących usług 
finansowych w Unii i miał podstawowe 
znaczenie dla przeprowadzenia w spójny 
sposób dokapitalizowania najważniejszych 
instytucji kredytowych w Unii 
uzgodnionego przez Radę Europejską w 
październiku 2011 r.

(6) Ustanowienie w 2011 r. Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na 
mocy rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego) oraz Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego ustanowionego na 
mocy art. 2 wspomnianego rozporządzenia 
oraz rozporządzenia (EU) nr 1094/2010 z 
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiego Urzędu 
Nadzoru (EUNUiPPE) i rozporządzenia 
(EU) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Urzędu Nadzoru 
(EUNGiPW) przyczyniło się do znacznej 
poprawy współpracy pomiędzy organami 
nadzoru nad bankami w Unii. EUNB wnosi 
znaczny wkład w powstanie jednolitego 
zbioru przepisów dotyczących usług 
finansowych w całej Unii i miał 
podstawowe znaczenie dla 
przeprowadzenia w spójny sposób 
dokapitalizowania najważniejszych 
instytucji kredytowych w Unii 
uzgodnionego przez Radę Europejską w 
październiku 2011 r.

Or. en
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Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W dniu 18 października 2012 r. Rada 
Europejska stwierdziła, że podstawą 
działań prowadzących do pogłębionej unii 
gospodarczej i walutowej powinny być 
prawne i instytucjonalne ramy UE, że 
działania te powinny się charakteryzować 
otwartością i przejrzystością w stosunku 
do państw członkowskich spoza strefy 
euro oraz poszanowaniem integralności 
jednolitego rynku. Zintegrowane ramy 
finansowe będą miały jednolity 
mechanizm nadzorczy, który będzie w 
możliwie największym zakresie otwarty 
dla wszystkich państw członkowskich 
pragnących w nim uczestniczyć.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zatem utworzyć europejską unię 
bankową, zbudowaną w oparciu o 
prawdziwie jednolity zbiór przepisów 
dotyczących usług finansowych na 
jednolitym rynku jako całości i obejmującą 
jednolity mechanizm nadzorczy oraz 
wspólne ramy gwarantowania depozytów 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Wobec bliskich wzajemnych 
powiązań i interakcji między państwami 
członkowskimi, które przyjęły wspólną 
walutę, unia bankowa powinna obejmować 
przynajmniej wszystkie państwa 
członkowskie strefy euro. W celu 

(9) Należy zatem utworzyć europejską unię 
bankową, zbudowaną w oparciu o 
wszechstronny i szczegółowy jednolity 
zbiór przepisów dotyczących usług 
finansowych na jednolitym rynku jako 
całości i obejmującą jednolity mechanizm 
nadzorczy oraz wspólne ramy 
gwarantowania depozytów oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Wobec współzależności państw 
członkowskich, które przyjęły wspólną 
walutę, unia bankowa musi obejmować 
wszystkie państwa członkowskie strefy 
euro oraz powinna obejmować wszystkie 
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utrzymania i pogłębienia rynku 
wewnętrznego oraz w zakresie, w jakim 
jest to możliwe z punktu widzenia 
instytucjonalnego, unia bankowa powinna 
być również otwarta na uczestnictwo 
innych państw członkowskich.

pozostałe państwa zamierzające przystąpić 
do strefy euro i przygotowujące się do 
tego. W celu utrzymania i pogłębienia 
rynku wewnętrznego oraz w zakresie, w 
jakim jest to możliwe z punktu widzenia 
instytucjonalnego, unia bankowa powinna 
być również otwarta na ewentualne
uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa 
lub każdego innego nieuczestniczącego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ EBC jest bankiem 
centralnym strefy euro i posiada 
wszechstronną wiedzę specjalistyczną w 
zakresie makroekonomii i stabilności 
finansowej, jest on właściwą instytucją do 
wykonywania zadań nadzorczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zabezpieczania stabilności systemu 
finansowego w Europie. W rzeczywistości 
w wielu państwach członkowskich banki 
centralne są już odpowiedzialne za nadzór 
nad bankami. Należy zatem powierzyć 
EBC szczególne zadania w odniesieniu do 
polityki związanej z nadzorem nad 
instytucjami kredytowymi w strefie euro.

(11) Ponieważ EBC jest bankiem 
centralnym strefy euro i posiada 
wszechstronną wiedzę specjalistyczną w 
zakresie makroekonomii i stabilności 
finansowej oraz dysponuje własnymi 
uprawnieniami wykonawczymi, jest on 
właściwą instytucją do wykonywania 
zadań nadzorczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zabezpieczania stabilności 
systemu finansowego w Europie. W 
rzeczywistości w wielu państwach 
członkowskich banki centralne są już 
odpowiedzialne za nadzór nad bankami. 
Należy zatem powierzyć EBC szczególne 
zadania w odniesieniu do polityki 
związanej z nadzorem ostrożnościowym
nad instytucjami kredytowymi w strefie 
euro.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezpieczeństwo i dobra kondycja 
dużych banków są niezbędne do 
zapewnienia stabilności systemu 
finansowego. Niedawne wydarzenia 
wskazują jednak, że także mniejsze banki 
mogą stanowić zagrożenie dla stabilności 
finansowej. W związku z tym EBC 
powinien być w stanie wykonywać zadania 
nadzorcze w odniesieniu do wszystkich 
banków uczestniczących państw 
członkowskich.

(13) Bezpieczeństwo i dobra kondycja 
dużych banków są niezbędne do 
zapewnienia stabilności systemu 
finansowego. Niedawne wydarzenia 
wskazują jednak, że także mniejsze banki 
mogą stanowić zagrożenie dla stabilności 
finansowej. W związku z tym EBC 
powinien być w stanie wykonywać zadania 
nadzorcze w odniesieniu do wszystkich bez 
wyjątku banków uczestniczących państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby mieć możliwość wykonywania 
jednakowych zadań nadzorczych wobec 
banków spoza strefy euro, EBC musi być 
uprawniony do uzgadniania postanowień 
umownych z właściwymi organami 
krajowymi państw członkowskich spoza 
strefy euro, które uczestniczą w unii 
bankowej.

Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Powierzenie zadań nadzorczych EBC 
w odniesieniu do niektórych państw 
członkowskich powinno być zgodne z 
ramami Europejskiego Systemu Nadzoru 

(24) Powierzenie zadań nadzorczych EBC 
powinno być zgodne z ramami 
Europejskiego Systemu Nadzoru 
Finansowego (ESNF) ustanowionego w 
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Finansowego (ESNF) ustanowionego w 
2010 r. i jego podstawowymi celami, tj. 
opracowaniem jednolitego zbioru 
przepisów i zapewnieniem większej 
spójności praktyk nadzorczych w całej 
Unii. Współpraca pomiędzy organami 
nadzoru bankowego oraz organami 
nadzoru ubezpieczeń i rynków papierów 
wartościowych ma istotne znaczenie dla 
rozwiązywania problemów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz dla zapewnienia prawidłowego 
nadzoru nad instytucjami kredytowymi, 
które prowadzą działalność także w 
sektorach ubezpieczeniowym i papierów 
wartościowych. EBC powinien zatem 
blisko współpracować z EUNB, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych i Europejskim 
Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
w ramach ESNF.

2010 r. i jego podstawowymi celami, tj. 
opracowaniem jednolitego zbioru 
przepisów i zapewnieniem większej 
spójności praktyk nadzorczych w całej 
Unii. Współpraca pomiędzy organami 
nadzoru bankowego oraz organami 
nadzoru ubezpieczeń i rynków papierów 
wartościowych ma istotne znaczenie dla 
rozwiązywania problemów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz dla zapewnienia prawidłowego 
nadzoru nad instytucjami kredytowymi, 
które prowadzą działalność także w 
sektorach ubezpieczeniowym i papierów 
wartościowych. EBC powinien zatem 
blisko współpracować z EUNB, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych i Europejskim 
Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
bez uszczerbku dla ich uprawnień.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby zapewnić spójność pomiędzy 
obowiązkami nadzorczymi powierzonymi 
EBC a procesem decyzyjnym w EUNB, 
EBC powinien koordynować wspólne
stanowisko przedstawicieli organów 
krajowych uczestniczących państw 
członkowskich w kwestiach podlegających 
jego kompetencjom.

(25) Aby zachować integralność 
jednolitego rynku, EBC powinien jedynie
koordynować stanowisko przedstawicieli 
uczestniczących państw członkowskich w 
kwestiach podlegających jego 
kompetencjom i w przypadku gdy 
uczestniczące państwa członkowskie są 
bezpośrednio zaangażowane w daną 
sprawę. EBC musi w pełni szanować rolę 
EUNB, zarówno jeśli chodzi o ustalenie 
jednolitego zbioru przepisów dla 
europejskiego sektora bankowego, jak i o 
monitorowanie stosowania tych przepisów 
w całej Unii.
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Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W odniesieniu do nadzoru nad 
bankami działającymi w skali 
transgranicznej zarówno w strefie euro, jak 
i poza nią, EBC powinien podjąć bliską 
współpracę z właściwymi organami 
nieuczestniczących państw członkowskich. 
Jako właściwy organ EBC powinien 
podlegać odpowiednim zobowiązaniom do 
współpracy i wymiany informacji na mocy 
prawa Unii oraz powinien w pełni 
uczestniczyć w kolegiach organów 
nadzoru. Ponadto ponieważ wykonywanie 
zadań nadzorczych przez organ europejski 
przynosi wyraźne korzyści w zakresie 
stabilności finansowej i trwałej integracji 
rynku, państwa członkowskie, które nie 
przyjęły wspólnej waluty, powinny 
również mieć możliwość uczestniczenia w 
tym nowym mechanizmie. Niemniej 
jednak nieodzownym wstępnym 
warunkiem skutecznego wykonywania 
zadań nadzorczych jest pełne i 
natychmiastowe wdrażanie decyzji 
nadzorczych. Państwa członkowskie 
występujące z wnioskiem o uczestnictwo w 
nowym mechanizmie powinny zatem 
zobowiązać się, że ich właściwe organy 
krajowe będą przestrzegać odpowiednich 
aktów EBC i je wdrażać oraz będą 
podejmować wszelkie niezbędne środki w 
odniesieniu do instytucji kredytowych 
żądane przez EBC. EBC powinien mieć 
możliwość ustanawiania bliskiej 
współpracy z właściwymi organami 
państwa członkowskiego, które nie 
przyjęło wspólnej waluty. W przypadku 
gdy spełnione są warunki określone w 
niniejszym rozporządzeniu, EBC powinien 

(29) W odniesieniu do nadzoru nad 
bankami działającymi w skali 
transgranicznej zarówno w strefie euro, jak 
i poza nią, EBC powinien podjąć bliską 
współpracę z właściwymi organami 
nieuczestniczących państw członkowskich. 
Jako właściwy organ EBC powinien 
podlegać odpowiednim zobowiązaniom do 
współpracy i wymiany informacji na mocy 
prawa Unii oraz powinien w pełni 
uczestniczyć w kolegiach organów 
nadzoru. Ponadto ponieważ wykonywanie 
zadań nadzorczych przez organ europejski 
przynosi wyraźne korzyści w zakresie 
stabilności finansowej i trwałej integracji 
rynku, państwa członkowskie, które nie 
przyjęły wspólnej waluty, powinny 
również mieć możliwość uczestniczenia w 
tym nowym mechanizmie. Niemniej 
jednak nieodzownym wstępnym 
warunkiem skutecznego wykonywania 
zadań nadzorczych jest pełne i 
natychmiastowe wdrażanie decyzji 
nadzorczych. Państwa członkowskie spoza 
strefy euro uczestniczące w nowym 
mechanizmie powinny zatem zobowiązać 
się, że ich właściwe organy krajowe będą 
przestrzegać odpowiednich aktów EBC i je 
wdrażać oraz będą podejmować wszelkie 
niezbędne środki w odniesieniu do 
instytucji kredytowych żądane przez EBC. 
EBC powinien ustalić wiążące 
postanowienia umowne z właściwymi 
organami uczestniczących państw 
członkowskich spoza strefy euro.
Uczestniczące państwa członkowskie 
spoza strefy euro powinny być 
zobowiązane do przyjęcia odpowiednich 
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być zobowiązany do podjęcia współpracy. 
Warunki, zgodnie z którymi 
przedstawiciele właściwych organów 
państw członkowskich, które podjęły 
bliska współpracę, uczestniczą w 
działalności rady nadzorczej, powinny 
umożliwiać jak największe zaangażowanie 
tych przedstawicieli, z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających ze statutów 
ESBC i EBC, zwłaszcza w odniesieniu do 
integralności jej procesu decyzyjnego.

aktów prawnych w ramach jurysdykcji 
krajowej w celu wprowadzenia w życie 
nadzoru ze strony EBC.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Warunki, na jakich przedstawiciele 
właściwych organów państw 
członkowskich spoza strefy euro 
uczestniczą w działalności rady 
nadzorczej, powinny zapewniać ich pełną 
reprezentatywność w radzie nadzorczej 
oraz status równy statusowi właściwych 
organów państw członkowskich strefy 
euro. Rada nadzorcza powinna być 
uprawniona do planowania i 
wykonywania zadań nadzorczych EBC. 
Rada nadzorcza powinna korzystać ze 
swoich uprawnień, w pełni uznając, że 
najwyższą władzą wykonawczą EBC jest
Rada Prezesów EBC.  

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W ramach tego procesu decyzyjnego 
w odniesieniu do EBC powinny 
obowiązywać przepisy unijne i ogólne 
zasady dotyczące należytych procedur 
i przejrzystości. Prawo adresatów decyzji 
EBC do wysłuchania powinno być w pełni 
przestrzegane.

(33) W ramach tego procesu decyzyjnego 
w odniesieniu do EBC powinny 
obowiązywać przepisy unijne i ogólne 
zasady dotyczące należytych procedur 
i przejrzystości. Prawo adresatów decyzji 
EBC do wysłuchania powinno być w pełni 
przestrzegane. Rada nadzorcza powinna 
publikować protokoły swoich posiedzeń. 

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Powierzenie mu zadań nadzorczych
oznacza, że na EBC będzie spoczywać 
ważna odpowiedzialność za zapewnienie 
stabilności finansowej w Unii oraz za 
wykorzystywanie jego uprawnień 
nadzorczych w jak najbardziej skuteczny i 
proporcjonalny sposób. EBC powinien w 
związku z tym odpowiadać za 
wykonywanie tych zadań wobec 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
Ministrów, względnie Eurogrupy, jako 
posiadających legitymację demokratyczną 
instytucji, które reprezentują obywateli 
europejskich i państwa członkowskie. 
Relacja ta powinna obejmować regularne 
przedstawianie sprawozdań i odpowiadanie 
na zapytania. W przypadku gdy działania 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
podejmują krajowe organy nadzoru, 
zastosowanie powinny mieć w dalszym 
ciągu zasady dotyczące odpowiedzialności 
określone w przepisach krajowych.

(34) Powierzenie mu zadań nadzorczych 
oznacza, że na EBC będzie spoczywać 
ważna odpowiedzialność za zapewnienie 
stabilności finansowej w Unii oraz za 
wykorzystywanie jego uprawnień 
nadzorczych w jak najbardziej skuteczny i 
proporcjonalny sposób. Chociaż EBC musi 
zachować niezależność w odniesieniu do 
polityki pieniężnej, musi podlegać nowym 
formom odpowiedzialności 
demokratycznej w zakresie swoich 
uprawnień nadzorczych. Relacja ta 
powinna obejmować regularne 
przedstawianie sprawozdań i odpowiadanie 
na zapytania. W przypadku gdy działania 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
podejmują krajowe organy nadzoru, 
zastosowanie powinny mieć w dalszym 
ciągu zasady dotyczące odpowiedzialności 
określone w przepisach krajowych.

Or. en
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Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Rada nadzorcza powinna składać 
roczne sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Przedstawiciele 
rady nadzorczej mogą zostać poproszeni o 
wystąpienie przed właściwymi komisjami 
Parlamentu Europejskiego lub 
parlamentów narodowych 
uczestniczących państw członkowskich. 
Prawo Parlamentu Europejskiego do 
powołania tymczasowej komisji śledczej 
powinno mieć zastosowanie do 
działalności rady nadzorczej.

Or. en

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Bez uszczerbku dla art. 263 TFUE 
Trybunał Sprawiedliwości powinien mieć 
możliwość kontroli legalności aktów EBC, 
wydanych w ramach wykonywania 
funkcji nadzorczej, zmierzających do 
wywarcia skutków prawnych wobec 
podmiotów trzecich.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W ramach EBC należy w (36) W ramach EBC należy w 
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szczególności powołać radę nadzorczą 
odpowiedzialną za przygotowywanie 
decyzji w sprawach nadzorczych i 
dysponującą szczegółową wiedzą 
specjalistyczną krajowych organów 
nadzoru. Radą powinni zatem kierować 
przewodniczący i wiceprzewodniczący 
wybrani przez Radę Prezesów EBC, a w 
jej skład powinni również wchodzić 
przedstawiciele EBC i organów krajowych. 
W celu umożliwienia odpowiedniej rotacji 
na tych stanowiskach i jednoczesnego 
zagwarantowania pełnej niezależności 
przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego, ich kadencja nie 
powinna przekraczać pięciu lat i nie 
powinna być odnawialna. Aby zapewnić 
pełną koordynację z działalnością EUNB i 
polityką ostrożnościową Unii, EUNB i 
Komisja Europejska powinny mieć status 
obserwatora w radzie nadzorczej. 
Wykonywanie zadań nadzorczych 
powierzonych EBC wymaga przyjęcia 
znacznej liczby skomplikowanych pod 
względem technicznym aktów i decyzji, w 
tym decyzji w sprawie poszczególnych 
instytucji kredytowych. W celu
skutecznego wykonywania tych zadań 
zgodnie z zasadą oddzielenia od zadań 
związanych z polityką pieniężną Rada 
Prezesów EBC może delegować na radę 
nadzorczą niektóre wyraźnie określone 
zadania nadzorcze i podejmowanie 
związanych z nimi decyzji, z 
zastrzeżeniem dozoru i odpowiedzialności 
po stronie Rady Prezesów, która może 
udzielać radzie nadzorczej instrukcji i 
wskazówek. Radę nadzorczą może 
wspierać komitet sterujący o mniej licznym 
składzie.

szczególności powołać radę nadzorczą
odpowiedzialną za przygotowywanie 
decyzji w sprawach nadzorczych i 
dysponującą szczegółową wiedzą 
specjalistyczną krajowych organów 
nadzoru. Przewodniczącego rady powinna 
nominować Rada Prezesów EBC, a 
wybierać Parlament Europejski. W skład 
rady powinni również wchodzić 
przedstawiciele EBC i organów krajowych. 
W celu umożliwienia odpowiedniej rotacji 
na tych stanowiskach i jednoczesnego 
zagwarantowania pełnej niezależności 
przewodniczącego(-ej), jego/jej kadencja 
nie powinna przekraczać pięciu lat i nie 
powinna być odnawialna. Aby zapewnić 
pełną koordynację z działalnością EUNB i 
polityką ostrożnościową Unii, EUNB i 
Komisja Europejska powinny mieć status 
obserwatora w radzie nadzorczej. 
Wykonywanie zadań nadzorczych 
powierzonych EBC wymaga przyjęcia 
znacznej liczby skomplikowanych pod 
względem technicznym aktów i decyzji, w 
tym decyzji w sprawie poszczególnych 
instytucji kredytowych. W celu 
skutecznego wykonywania tych zadań 
zgodnie z zasadą oddzielenia od zadań 
związanych z polityką pieniężną Rada 
Prezesów EBC może delegować na radę 
nadzorczą niektóre wyraźnie określone 
zadania nadzorcze i podejmowanie 
związanych z nimi decyzji, z 
zastrzeżeniem dozoru i odpowiedzialności 
po stronie Rady Prezesów. Radę nadzorczą 
może wspierać komitet sterujący o mniej 
licznym składzie.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Rada nadzorcza powinna 
odpowiadać za przygotowanie i wykonanie 
decyzji Rady Prezesów EBC. Rada 
Prezesów powinna przyjmować wnioski 
rady nadzorczej, o ile nie zostaną one 
odrzucone kwalifikowaną większością 
głosów jej członków.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36b) Jeżeli właściwy organ krajowy nie 
zgadza się z decyzją nadzorczą EBC, 
powinien mieć możliwość odwołania się 
do Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego, który powinien powołać 
właściwy organ odwoławczy kierujący 
swoje decyzje do rady nadzorczej. Jeżeli 
do sądów rodzimego lub przyjmującego 
państwa członkowskiego wniesiona 
zostaje skarga dotycząca wykonywania 
funkcji nadzorczej przez EBC, EBC 
powinien być stroną w tym postępowaniu.

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „uczestniczące państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie, którego 
walutą jest euro;

(1) „uczestniczące państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie, którego 
walutą jest euro, oraz każde inne państwo 
członkowskie, które zdecyduje się 



PA\917116PL.doc 17/25 PE498.084v01-00

PL

uczestniczyć w jednolitym mechanizmie 
nadzorczym;

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „nieuczestniczące państwo 
członkowskie” oznacza państwo 
członkowskie, którego walutą nie jest euro 
i które zdecyduje się nie uczestniczyć w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym;

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBC blisko współpracuje z Europejskim 
Urzędem Nadzoru Bankowego, 
Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
oraz Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego, które wchodzą w skład 
Europejskiego Systemu Nadzoru 
Finansowego ustanowionego na mocy art. 
2 rozporządzeń (UE) nr 1093/2010, (UE) 
nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010.

EBC w swojej funkcji nadzorczej blisko 
współpracuje z Europejskim Urzędem 
Nadzoru Bankowego, Europejskim 
Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, Europejskim Urzędem 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych oraz Europejską 
Radą ds. Ryzyka Systemowego, które 
wchodzą w skład Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego ustanowionego na 
mocy art. 2 rozporządzeń (UE) nr 
1093/2010, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 
1095/2010.

Or. en
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie z właściwymi przepisami 
ustawodawstwa Unii EBC posiada 
wyłączną kompetencję w zakresie 
realizacji, do celów nadzoru 
ostrożnościowego, następujących zadań w 
odniesieniu do wszystkich instytucji 
kredytowych mających siedzibę w 
uczestniczących państwach 
członkowskich:

1. Bez uszczerbku dla uprawnień EUNB i 
zgodnie z właściwymi przepisami 
ustawodawstwa Unii EBC posiada 
wyłączną kompetencję w zakresie 
realizacji, do celów nadzoru 
ostrożnościowego, następujących zadań w 
odniesieniu do wszystkich instytucji 
kredytowych mających siedzibę w 
uczestniczących państwach 
członkowskich:

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przeprowadzanie nadzorczych testów 
warunków skrajnych w odniesieniu do 
instytucji kredytowych w celu wspierania 
przeglądu nadzorczego;

h) przeprowadzanie nadzorczych testów 
warunków skrajnych w odniesieniu do 
instytucji kredytowych w celu wspierania 
przeglądu nadzorczego oraz publikowanie 
wyników tych testów;

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) koordynowanie i wyrażanie wspólnego 
stanowiska przedstawicieli właściwych 
organów uczestniczących państw 
członkowskich podczas uczestniczenia w 
posiedzeniach Rady Organów Nadzoru i 

l) formułowanie wspólnego stanowiska 
przedstawicieli właściwych organów 
uczestniczących państw członkowskich 
podczas uczestniczenia w posiedzeniach 
Rady Organów Nadzoru i zarządu 
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zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego w odniesieniu do kwestii 
związanych z zadaniami powierzonymi 
EBC na mocy niniejszego rozporządzenia.

Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego w odniesieniu do kwestii 
bezpośrednio związanych z zadaniami 
powierzonymi EBC na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla kompetencji i powiązanych 
uprawnień właściwych organów 
uczestniczących państw członkowskich w 
zakresie realizacji zadań nadzorczych, 
których nie wymieniono w niniejszym 
rozporządzeniu.

4. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez 
uszczerbku dla kompetencji i powiązanych 
uprawnień właściwych organów 
uczestniczących państw członkowskich w 
zakresie realizacji zadań nadzorczych, 
których nie przekazano w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bliska współpraca z właściwymi organami 
nieuczestniczących państw członkowskich

Uczestnictwo w jednolitym mechanizmie 
nadzorczym państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu EBC może skierować 
wytyczne lub wnioski do właściwego 
organu krajowego nieuczestniczącego
państwa członkowskiego.

W tym celu EBC może skierować 
wytyczne lub wnioski do właściwego 
organu krajowego tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bliska współpraca między EBC a 
właściwym organem krajowym 
nieuczestniczącego państwa 
członkowskiego zostaje ustanowiona na 
mocy decyzji przyjętej przez EBC, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:

2. Bliska współpraca między EBC a 
właściwym organem krajowym państwa 
członkowskiego, którego walutą nie jest 
euro, ale które zdecyduje się uczestniczyć,
zostaje ustanowiona na mocy decyzji 
przyjętej przez EBC, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, 
określa się – zgodnie ze statutem ESBC i 
EBC – warunki uczestniczenia w 
działaniach rady nadzorczej przez 
przedstawicieli właściwych organów 
państw członkowskich, które ustanowiły 
bliską współpracę zgodnie z niniejszym 
artykułem.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, 
określa się – zgodnie ze statutem ESBC i 
EBC – warunki, na jakich przedstawiciele 
właściwych organów uczestniczących 
państw członkowskich, których walutą nie 
jest euro, uczestniczą – w pełnym zakresie 
i na równych zasadach z 
przedstawicielami państw członkowskich, 
których walutą jest euro – w działaniach 
rady nadzorczej.

Or. en
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Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład rady nadzorczej wchodzą
ponadto przewodniczący, wybrany przez 
członków Rady Prezesów EBC spośród 
członków Zarządu, z wyjątkiem prezesa, 
oraz wiceprzewodniczący, wybrany przez i 
spośród członków Rady Prezesów EBC.

2. W skład rady nadzorczej wchodzi
ponadto przewodniczący wybrany przez 
Parlament Europejski na podstawie 
nominacji Rady Prezesów EBC.

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przedstawiciele właściwych organów 
państw członkowskich, które ustanowiły 
bliską współpracę zgodnie z art. 6, 
uczestniczą w działalności rady nadzorczej 
na warunkach określonych w decyzji 
przyjętej zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3, zgodnie 
ze statutem ESBC i EBC.

skreślony

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Rada Prezesów uchwala regulamin rady 
nadzorczej, w tym zasady dotyczące 
kadencji przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego. Kadencja ta nie 
może przekraczać pięciu lat i nie jest 

7. Rada Prezesów uchwala swój regulamin 
oraz regulamin rady nadzorczej i podaje je 
do wiadomości publicznej. Regulamin 
rady nadzorczej zapewnia równe 
traktowanie wszystkich jej członków. 
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odnawialna. Ustalają oni przepisy regulujące kadencję 
przewodniczącego, która nie może 
przekraczać pięciu lat i nie jest odnawialna.

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Rada nadzorcza podaje do wiadomości 
publicznej protokoły swoich posiedzeń.

Or. en

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Procedura decyzyjna

Rada nadzorcza, stanowiąc zwykłą 
większością głosów, przedkłada Radzie 
Prezesów EBC wnioski w formie 
projektów decyzji. Rada Prezesów może te 
projekty decyzji przyjąć, odesłać wraz z 
uwagami radzie nadzorczej lub odrzucić. 
W celu odrzucenia projektów decyzji rady 
nadzorczej Rada Prezesów stanowi 
większością dwóch trzecich głosów swoich 
członków posiadających prawo głosu, jak 
określono w art. 10 statutu ESBC i EBC. 
Projekt decyzji uznaje się za przyjęty, o ile 
Rada Prezesów nie podejmie działań w 
okresie trzech tygodni.

Or. en
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Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBC przedkłada corocznie
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i Eurogrupie sprawozdanie z 
wykonywania zadań powierzonych mu na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

1. EBC przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji,
Eurogrupie i parlamentom narodowym 
uczestniczących państw członkowskich
roczne sprawozdanie z wykonywania 
zadań powierzonych mu na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przewodniczący rady nadzorczej EBC 
przedstawia to sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Eurogrupie w obecności 
przedstawicieli z nieuczestniczących
państw członkowskich, z którymi 
ustanowiono bliską współpracę zgodnie z 
art. 6.

2. Przewodniczący rady nadzorczej EBC 
przedstawia to sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Eurogrupie w obecności 
przedstawicieli z pozostałych 
uczestniczących państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
przewodniczący rady nadzorczej może 
zostać wysłuchany w sprawie wykonania 
jej zadań nadzorczych przed właściwymi 
komisjami Parlamentu Europejskiego.

3. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
przewodniczący rady nadzorczej 
uczestniczy w wysłuchaniu w sprawie 
wykonania jej zadań nadzorczych przed 
właściwymi komisjami Parlamentu 
Europejskiego.
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Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. EBC ma obowiązek udzielić 
odpowiedzi, w formie ustnej lub pisemnej, 
na pytania przedstawione mu przez 
Parlament Europejski lub Eurogrupę.

4. EBC ma obowiązek udzielić 
odpowiedzi, w formie ustnej lub pisemnej, 
na pytania przedstawione mu przez 
Parlament Europejski lub Radę.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Odwołania

Właściwy organ uczestniczącego państwa 
członkowskiego może wnieść odwołanie 
od decyzji EBC do Komisji Odwoławczej, 
jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 
nr 1093/2010. 

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie przekazywane jest 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W 
stosownych przypadkach Komisja 
przedstawia wnioski związane ze 
sprawozdaniem.

Sprawozdanie przekazywane jest 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W 
stosownych przypadkach Komisja 
przedstawia wnioski związane ze 
sprawozdaniem, w tym wnioski dotyczące 
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połączenia wszystkich obecnych organów 
i mechanizmów nadzorczych w jeden 
unijny urząd ds. usług finansowych 
obejmujący cały sektor.

Or. en


