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Poprawka  83 
Auke Zijlstra 
 
Projekt rezolucji ustawodawczej 
Ustęp 1 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu; 

1. odrzuca wniosek Komisji; 

Or. en 

Poprawka  84 
Bastiaan Belder 
 
Projekt rezolucji ustawodawczej 
Ustęp 1 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w 
pierwszym czytaniu; 

1. odrzuca wniosek Komisji; 

Or. nl 

Poprawka  85 
Auke Zijlstra 
 
Projekt rezolucji ustawodawczej 
Ustęp 1 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 1a. podkreśla, że art. 114 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
stanowi odpowiedniej podstawy prawnej 
wniosku; 

Or. en 

Poprawka  86 
Auke Zijlstra 
 
Projekt rezolucji ustawodawczej 
Ustęp 1 b (nowy) 
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Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 

 
 
 
 
Or. en 
 

1b. podkreśla, że wniosek narusza 
krajową suwerenność budżetową, dlatego 
wymagałby zmiany Traktatu, aby Komisja 
Europejska mogła zgodnie z prawem 
przedłożyć go Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii 
Europejskiej; 

Poprawka  87 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 1 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Or. en 
 

(1a) Od początku obecnego kryzysu 
finansowego i gospodarczego wysokość 
strat czekających banki europejskie była 
niepewna i nie wiadomo, ile banków i 
które z nich powinny faktycznie zostać 
objęte procedurami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, przy 
zastosowaniu obiektywnych i jednolitych 
kryteriów. W ramach jednolitego 
mechanizmu nadzorczego testy warunków 
skrajnych mają zostać przeprowadzone 
przed końcem 2014 r. Jeżeli z testów tych 
wyniknie, że niektórym bankom potrzebne 
jest dodatkowe finansowanie, powinni je 
zapewnić właściciele tych banków oraz 
państwa członkowskie odpowiedzialne za 
nadzór nad tymi bankami. Jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji może zostać 
zastosowany jedynie, jeżeli wszystkie 
„zastane” aktywa zostały rozliczone, 
wymogi kapitałowe wypełnione i uważa 
się, że system bankowy ma stabilne 
podstawy również pod innymi względami. 
Dlatego jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinien zacząć funkcjonować 
po 2017 r. 
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Poprawka  88 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Rozbieżności w krajowych przepisach 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
poszczególnych państwach członkowskich 
oraz odpowiednich praktykach 
administracyjnych, a także brak jednolitej 
procedury decyzyjnej na szczeblu unijnym 
dotyczącej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków 
transgranicznych przyczynia się do braku 
zaufania i niestabilności rynku, ponieważ 
wspomniane przepisy i procedury nie 
zapewniają pewności i przewidywalności 
co do ewentualnych skutków upadłości 
banku. Decyzje o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podejmowane 
na szczeblu krajowym mogą prowadzić 
jedynie do zakłóceń konkurencji, a w 
konsekwencji do pogorszenia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

(2) Rozbieżności w krajowych przepisach 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
poszczególnych państwach członkowskich 
oraz odpowiednich praktykach 
administracyjnych, a także brak jednolitej 
procedury decyzyjnej na szczeblu unijnym 
dotyczącej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków 
transgranicznych przyczynia się do braku 
zaufania i niestabilności rynku, ponieważ 
wspomniane przepisy i procedury nie 
zapewniają pewności i przewidywalności 
co do ewentualnych skutków upadłości 
banku. 

Or. en 

Poprawka  89 
Peter Simon, Udo Bullmann 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

(4a) Powiązania między państwami a 
sektorem bankowym, które podczas 
kryzysu miały katastrofalne skutki dla 
gospodarki w całej Unii, należy 
wyeliminować, by w ten sposób zmniejszyć 
obecne rozdrobnienie rynków 
finansowych. Chociaż unia bankowa 
będzie opierała się na stabilnych 
fundamentach dopiero po ustanowieniu 
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Or. de 
 

wszystkich trzech filarów, tj. również po 
utworzeniu wspólnego europejskiego 
mechanizmu związanego z systemami 
gwarancji depozytów, ustanowienie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest już 
znaczącym krokiem w tym kierunku. 

Poprawka  90 
Ramon Tremosa i Balcells 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 
 
Or. en 
 

(4a) Niemożność utworzenia przez 
niektóre państwa członkowskie sprawnie 
działających instytucji w dziedzinie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków zwiększyła szkody 
wyrządzone przez kryzys bankowy w 
ostatnich latach. 

Poprawka  91 
Ramon Tremosa i Balcells 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 4 b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4b) Organy krajowe mogą dysponować 
zachętami dofinansowania banków ze 
środków publicznych przed rozpoczęciem 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a zatem 
utworzenie europejskiego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji będzie miało podstawowe 
znaczenie dla stworzenia równych 
warunków działania oraz bardziej 
neutralnego podejścia przy podejmowaniu 
decyzji, czy dany bank ma zostać objęty 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją. 

Or. en 
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Poprawka  92 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady […]13 do pewnego stopnia 
ujednoliciła krajowe przepisy dotyczące 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków, a także uregulowała 
współpracę między organami ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dotyczącą postępowania w 
przypadku upadłości banków 
transgranicznych. Harmonizacja 
przewidziana w dyrektywie […] nie jest 
jednak pełna, a proces decyzyjny nie jest 
scentralizowany. Zasadniczo dyrektywa 
[…] ustanawia wspólne instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz określa uprawnienia 
krajowych organów wszystkich państw 
członkowskich, ale pozostawia tym 
organom swobodę w stosowaniu tych 
instrumentów i w korzystaniu z krajowych 
mechanizmów finansowania na potrzeby 
stosowania procedur restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Dyrektywa 
[…] nie zapobiega podejmowaniu przez 
państwa członkowskie odrębnych i 
potencjalnie niespójnych decyzji 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grup 
transgranicznych, co może wpłynąć na 
łączne koszty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Ponadto, 
ponieważ dyrektywa przewiduje 
ustanowienie krajowych mechanizmów 
finansowania, nie ogranicza w 
wystarczającym stopniu zależności 
banków od wsparcia z budżetów 
krajowych i nie zapobiega stosowaniu 
przez państwa członkowskie różnych 
podejść w odniesieniu do wykorzystywania 
tych mechanizmów. 

(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady […]13 do pewnego stopnia 
ujednoliciła krajowe przepisy dotyczące 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków, a także uregulowała 
współpracę między organami ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dotyczącą postępowania w 
przypadku upadłości banków 
transgranicznych. Jednak proces decyzyjny 
nie jest scentralizowany. Zasadniczo 
dyrektywa […] ustanawia wspólne 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz określa 
uprawnienia krajowych organów 
wszystkich państw członkowskich, ale 
pozostawia tym organom swobodę w 
stosowaniu tych instrumentów i w 
korzystaniu z krajowych mechanizmów 
finansowania na potrzeby stosowania 
procedur restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Dyrektywa […] nie zapobiega 
podejmowaniu przez państwa 
członkowskie odrębnych i potencjalnie 
niespójnych decyzji dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grup transgranicznych, co może 
wpłynąć na łączne koszty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Ponadto 
dyrektywa przewiduje ustanowienie 
krajowych mechanizmów finansowania. 
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__________________ __________________ 
13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiająca ramy na potrzeby 
prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych oraz 
zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG i 
82/891/EWG, dyrektywy 2001/24/WE, 
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 
2007/36/WE i 2011/35/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz.U. 
C […] z […], s. […]. 

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiająca ramy na potrzeby 
prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych oraz 
zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG i 
82/891/EWG, dyrektywy 2001/24/WE, 
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 
2007/36/WE i 2011/35/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz.U. 
C […] z […], s. […]. 

Or. en 

Poprawka  93 
Bastiaan Belder 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Zapewnienie w obrębie Unii 
skutecznych, jednolitych decyzji o 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków będących na progu 
upadłości, w tym dotyczących skorzystania 
ze środków pozyskanych na szczeblu 
unijnym, jest niezbędne do ukończenia 
procesu tworzenia wewnętrznego rynku 
usług finansowych. W ramach rynku 
wewnętrznego upadłość banków w jednym 
państwie członkowskim może wpłynąć na 
stabilność rynków finansowych w całej 
Unii. Zapewnienie skutecznych, 
jednolitych przepisów dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz równych warunków 
finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w państwach 
członkowskich leży w interesie nie tylko 
państw członkowskich, w których banki te 
prowadzą działalność, ale także wszystkich 
państw członkowskich; posłuży to bowiem 
utrzymaniu konkurencji i poprawie 

(7) Likwidacja złych kredytów w bilansach 
bankowych w krajach objętych kryzysem 
nie jest gwarantowana w wystarczający 
sposób, ponieważ ani na szczeblu 
krajowym, ani europejskim nie ma 
instytucji udzielających pożyczek 
awaryjnych, które byłyby wystarczająco 
duże, by pokryć potrzeby kapitałowe. Brak 
publicznej ochrony jest problematyczny, 
tym bardziej że nie dokonano 
wystarczających uzgodnień w sprawie 
rozsądnego podziału obciążeń między 
państwami członkowskimi i między 
państwami członkowskimi a strefą euro. 
Oprócz tego potrzebne są właściwe 
uzgodnienia, które zmniejszą szansę na 
ponowne powstanie tego rodzaju 
nierównowagi w zobowiązaniach 
w ramach strefy euro. Z uwagi na brak 
uzgodnień w sprawie skutecznych 
przepisów unia bankowa, w tym jednolity 
mechanizm restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i jednolity 
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funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Systemy bankowe na rynku wewnętrznym 
charakteryzują się wysokim stopniem 
współzależności, grupy bankowe są 
międzynarodowe, a banki posiadają 
wysoki odsetek aktywów zagranicznych. W 
świetle braku jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji kryzysy bankowe w państwach 
członkowskich uczestniczących w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym 
miałyby poważniejsze skutki systemowe 
również dla nieuczestniczących państw 
członkowskich. Ustanowienie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zwiększy 
stabilność banków w uczestniczących 
państwach członkowskich oraz 
zapobiegnie przenoszeniu się kryzysów do 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
a w ten sposób usprawni funkcjonowanie 
całego rynku wewnętrznego. 

bankowy fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, nie są 
pożądane. 

Or. nl 

Poprawka  94 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Zapewnienie w obrębie Unii 
skutecznych, jednolitych decyzji o 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków będących na progu 
upadłości, w tym dotyczących skorzystania 
ze środków pozyskanych na szczeblu 
unijnym, jest niezbędne do ukończenia 
procesu tworzenia wewnętrznego rynku 
usług finansowych. W ramach rynku 
wewnętrznego upadłość banków w jednym 
państwie członkowskim może wpłynąć na 
stabilność rynków finansowych w całej 
Unii. Zapewnienie skutecznych, 
jednolitych przepisów dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

(7) Zapewnienie w obrębie Unii 
skutecznych, jednolitych decyzji o 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków będących na progu 
upadłości, w tym dotyczących skorzystania 
ze środków pozyskanych na szczeblu 
unijnym, jest niezbędne do ukończenia 
procesu tworzenia wewnętrznego rynku 
usług finansowych. W ramach rynku 
wewnętrznego upadłość banków w jednym 
państwie członkowskim może wpłynąć na 
stabilność rynków finansowych w całej 
Unii. Zapewnienie skutecznych, 
jednolitych przepisów dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji oraz równych warunków 
finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w państwach 
członkowskich leży w interesie nie tylko 
państw członkowskich, w których banki te 
prowadzą działalność, ale także wszystkich 
państw członkowskich; posłuży to bowiem 
utrzymaniu konkurencji i poprawie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Systemy bankowe na rynku wewnętrznym 
charakteryzują się wysokim stopniem 
współzależności, grupy bankowe są 
międzynarodowe, a banki posiadają wysoki 
odsetek aktywów zagranicznych. W 
świetle braku jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji kryzysy bankowe w państwach 
członkowskich uczestniczących w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym 
miałyby poważniejsze skutki systemowe 
również dla nieuczestniczących państw 
członkowskich. Ustanowienie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zwiększy 
stabilność banków w uczestniczących 
państwach członkowskich oraz 
zapobiegnie przenoszeniu się kryzysów do 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
a w ten sposób usprawni funkcjonowanie 
całego rynku wewnętrznego. 

 

 

 

 

Or. en 

likwidacji oraz równych warunków 
finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w państwach 
członkowskich leży w interesie nie tylko 
państw członkowskich, w których banki te 
prowadzą działalność, ale także wszystkich 
państw członkowskich; posłuży to bowiem 
utrzymaniu konkurencji i poprawie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 
Systemy bankowe na rynku wewnętrznym 
charakteryzują się wysokim stopniem 
współzależności, grupy bankowe są 
międzynarodowe, a banki posiadają wysoki 
odsetek aktywów zagranicznych. W 
świetle braku jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji kryzysy bankowe w państwach 
członkowskich uczestniczących w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym 
miałyby poważniejsze skutki systemowe 
również dla nieuczestniczących państw 
członkowskich. Ustanowienie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zwiększy 
stabilność banków w uczestniczących 
państwach członkowskich oraz 
zapobiegnie przenoszeniu się kryzysów do 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
a w ten sposób usprawni funkcjonowanie 
całego rynku wewnętrznego. Mechanizmy 
współpracy obejmujące instytucje 
utworzone zarówno w uczestniczących, 
jak i w nieuczestniczących państwach 
członkowskich muszą być jasne, a 
jednoczesne zapewnienie tego, aby nie 
dochodziło do dyskryminacji 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
ma istotne znaczenie.                         

Poprawka  95 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 7 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) W celu przywrócenia zaufania do 
sektora bankowego i jego wiarygodności 
EBC przeprowadzi kompleksową ocenę 
bilansu wszystkich banków objętych 
bezpośrednim nadzorem. W przypadku 
banków w uczestniczących państwach 
członkowskich, które nie są objęte 
bezpośrednim nadzorem przez EBC, 
właściwe organy powinny przeprowadzić, 
we współpracy z EBC, porównywalną 
ocenę bilansu, proporcjonalną do 
wielkości i modelu działania danego 
banku. Przyczyniłoby się to również do 
przywrócenia wiarygodności i 
zagwarantowania, aby wszystkie banki 
były objęte oceną. 

Or. en 

Poprawka  96 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 7 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

Or. en 
 

(7a) Każde bieżące i nowe ramy działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków w UE 
reguluje dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy 
na potrzeby prowadzenia działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 
do instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych (dyrektywa w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków). 

Poprawka  97 
Danuta Maria Hübner 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 8 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Ponieważ zakres jednolitego 
mechanizmu nadzorczego będzie węższy 
niż jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, istnieje możliwość, że bank 
zostanie objęty nadzorem lokalnym, a jego 
restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja prowadzona będzie w sposób 
scentralizowany. Może to spowodować 
problemy z koordynacją, a w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji należy 
przewidzieć środki w celu rozwiązania 
tych problemów. 

Or. en 

Poprawka  98 
Peter Simon 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 8 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Or. de 
 

(8a) W ramach unii bankowej 
odpowiedzialność i kontrola powinny mieć 
zastosowanie na tym samym szczeblu, co 
oznacza, że banki nadzorowane 
bezpośrednio na szczeblu europejskim 
powinny podlegać restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji również 
bezpośrednio na szczeblu europejskim. 
Natomiast organem właściwym dla 
instytucji kredytowych, które w ramach 
wspólnego mechanizmu nadzorczego 
podlegają przeważnie nadzorowi na 
szczeblu krajowym, powinien być 
odpowiednio krajowy organ nadzorczy. 

 

Poprawka  99 
Danuta Maria Hübner 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 8 b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Or. en 
 

(8b) Jednolity mechanizm nadzorczy 
pozwala państwom członkowskim spoza 
strefy euro, które przyjęły klauzulę opt-in, 
na zakończenie bliskiej współpracy z 
jednolitym mechanizmem nadzorczym. 
Może to doprowadzić do sytuacji, w której 
państwo członkowskie postanowi opuścić 
jednolity mechanizm nadzorczy, ale 
posiada na swoim terytorium instytucję 
korzystającą z finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji ze środków jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 
Rozporządzenie w sprawie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji obejmowałoby 
przepisy dotyczące takiej sytuacji. 

Poprawka  100 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 9 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Podczas gdy banki w państwach 
członkowskich nieobjętych jednolitym 
mechanizmem nadzorczym korzystają z 
dostosowanych na poziomie krajowym 
mechanizmów nadzorczych, ochronnych i 
mechanizmów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, banki w 
państwach członkowskich uczestniczących 
w jednolitym mechanizmie nadzorczym 
podlegają unijnym mechanizmom 
nadzorczym i krajowym mechanizmom 
ochronnym oraz krajowym mechanizmom 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Niedostosowanie to stwarza 
niekorzystne warunki konkurencji dla 

(9) Podczas gdy banki w państwach 
członkowskich nieobjętych jednolitym 
mechanizmem nadzorczym korzystają z 
dostosowanych na poziomie krajowym 
mechanizmów nadzorczych, ochronnych i 
mechanizmów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, banki w 
państwach członkowskich uczestniczących 
w jednolitym mechanizmie nadzorczym 
podlegają unijnym mechanizmom 
nadzorczym i krajowym mechanizmom 
ochronnym oraz krajowym mechanizmom 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Niedostosowanie to stwarza 
niekorzystne warunki konkurencji dla 
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banków w państwach członkowskich 
uczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym w porównaniu z 
bankami w pozostałych państwach 
członkowskich. Z uwagi na to, że nadzór 
oraz restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja odbywają się w ramach 
jednolitego mechanizmu nadzorczego na 
dwóch różnych poziomach, 
interweniowanie oraz restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja w odniesieniu 
do banków w państwach członkowskich 
uczestniczących w tym mechanizmie nie 
byłyby tak szybkie, spójne i skuteczne jak 
w odniesieniu do banków w państwach 
członkowskich w nim nieuczestniczących. 
Negatywnie wpływa to na koszty 
finansowania ponoszone przez te banki, a 
także prowadzi do powstania 
niekorzystnych warunków konkurencji, 
których skutki są szkodliwe dla państw 
członkowskich, w których banki te 
prowadzą działalność, a także dla ogólnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 
związku z tym do zapewnienia równych 
warunków działania niezbędny jest 
scentralizowany mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji obejmujący wszystkie banki 
prowadzące działalność w państwach 
członkowskich uczestniczących w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym. 

banków w państwach członkowskich 
uczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym w porównaniu z 
bankami w pozostałych państwach 
członkowskich. Z uwagi na to, że nadzór 
oraz restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja odbywają się w ramach 
jednolitego mechanizmu nadzorczego na 
dwóch różnych poziomach, 
interweniowanie oraz restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja w odniesieniu 
do banków w państwach członkowskich 
uczestniczących w tym mechanizmie nie 
byłyby tak szybkie, spójne i skuteczne jak 
w odniesieniu do banków w państwach 
członkowskich w nim nieuczestniczących. 
Negatywnie wpływa to na koszty 
finansowania ponoszone przez te banki, a 
także prowadzi do powstania 
niekorzystnych warunków konkurencji, 
których skutki są szkodliwe dla państw 
członkowskich, w których banki te 
prowadzą działalność, a także dla ogólnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 
związku z tym do zapewnienia równych 
warunków działania niezbędny jest 
scentralizowany mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji obejmujący banki prowadzące 
działalność w państwach członkowskich 
uczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym i objęte 
bezpośrednim nadzorem EBC. 

Or. en 

Poprawka  101 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 9 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Podczas gdy banki w państwach 
członkowskich nieobjętych jednolitym 
mechanizmem nadzorczym korzystają z 
dostosowanych na poziomie krajowym 

(9) Podczas gdy banki w państwach 
członkowskich nieobjętych jednolitym 
mechanizmem nadzorczym korzystają z 
dostosowanych na poziomie krajowym 
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mechanizmów nadzorczych, ochronnych i 
mechanizmów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, banki w 
państwach członkowskich uczestniczących 
w jednolitym mechanizmie nadzorczym 
podlegają unijnym mechanizmom 
nadzorczym i krajowym mechanizmom 
ochronnym oraz krajowym mechanizmom 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Niedostosowanie to stwarza 
niekorzystne warunki konkurencji dla 
banków w państwach członkowskich 
uczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym w porównaniu z 
bankami w pozostałych państwach 
członkowskich. Z uwagi na to, że nadzór 
oraz restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja odbywają się w ramach 
jednolitego mechanizmu nadzorczego na 
dwóch różnych poziomach, 
interweniowanie oraz restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja w odniesieniu 
do banków w państwach członkowskich 
uczestniczących w tym mechanizmie nie 
byłyby tak szybkie, spójne i skuteczne jak 
w odniesieniu do banków w państwach 
członkowskich w nim nieuczestniczących. 
Negatywnie wpływa to na koszty 
finansowania ponoszone przez te banki, a 
także prowadzi do powstania 
niekorzystnych warunków konkurencji, 
których skutki są szkodliwe dla państw 
członkowskich, w których banki te 
prowadzą działalność, a także dla ogólnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 
związku z tym do zapewnienia równych 
warunków działania niezbędny jest 
scentralizowany mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji obejmujący wszystkie banki 
prowadzące działalność w państwach 
członkowskich uczestniczących w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym. 

mechanizmów nadzorczych, ochronnych i 
mechanizmów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, banki w 
państwach członkowskich uczestniczących 
w jednolitym mechanizmie nadzorczym 
podlegają unijnym mechanizmom 
nadzorczym i krajowym mechanizmom 
ochronnym oraz krajowym mechanizmom 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Niedostosowanie to stwarza 
niekorzystne warunki konkurencji dla 
banków w państwach członkowskich 
uczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym w porównaniu z 
bankami w pozostałych państwach 
członkowskich. Z uwagi na to, że nadzór 
oraz restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja odbywają się w ramach 
jednolitego mechanizmu nadzorczego na 
dwóch różnych poziomach, 
interweniowanie oraz restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja w odniesieniu 
do banków w państwach członkowskich 
uczestniczących w tym mechanizmie nie 
byłyby tak szybkie, spójne i skuteczne jak 
w odniesieniu do banków w państwach 
członkowskich w nim nieuczestniczących. 
Negatywnie wpływa to na koszty 
finansowania ponoszone przez te banki, a 
także prowadzi do powstania 
niekorzystnych warunków konkurencji, 
których skutki są szkodliwe dla państw 
członkowskich, w których banki te 
prowadzą działalność, a także dla ogólnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 
związku z tym do zapewnienia równych 
warunków działania niezbędny jest 
scentralizowany mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji obejmujący wszystkie banki 
prowadzące działalność w państwach 
członkowskich uczestniczących w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym. Ma 
to największe znaczenie dla zapewnienia 
należytego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Utworzenie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie powinno 
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być dyskryminujące dla 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
na przykład w odniesieniu do 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków transgranicznych. 

Or. en 

Poprawka  102 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 10 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Podział odpowiedzialności w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji pomiędzy organy krajowe a 
organy unijne powinien odpowiadać 
podziałowi odpowiedzialności w zakresie 
nadzoru pomiędzy tymi organami. Tak 
długo jak nadzór w danym państwie 
członkowskim będzie sprawowany na 
szczeblu krajowym, państwo to powinno 
być odpowiedzialne za skutki finansowe 
upadłości banku. Jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinien zatem objąć jedynie 
banki i instytucje finansowe z siedzibą w 
państwach członkowskich uczestniczących 
w jednolitym mechanizmie nadzorczym i 
podlegające nadzorowi EBC w ramach 
tego mechanizmu. Banki z siedzibą w 
państwach członkowskich 
nieuczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym nie powinny być 
objęte jednolitym mechanizmem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Jeżeli takie państwa 
członkowskie zostałyby objęte jednolitym 
mechanizmem nadzorczym, stworzyłoby to 
dla nich niewłaściwe zachęty. Organy 
nadzoru w tych państwach członkowskich 
mogłyby w szczególności złagodzić 
podejście w stosunku do banków 
podlegających ich kompetencjom, gdyż 
nie musiałyby w pełni ponosić ryzyka 

(10) Podział odpowiedzialności w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji pomiędzy organy krajowe a 
organy unijne powinien odpowiadać 
podziałowi odpowiedzialności w zakresie 
nadzoru pomiędzy tymi organami. Tak 
długo jak nadzór w danym państwie 
członkowskim będzie sprawowany na 
szczeblu krajowym, państwo to powinno 
być odpowiedzialne za skutki finansowe 
upadłości banku. Jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinien zatem objąć jedynie 
banki i instytucje finansowe z siedzibą w 
państwach członkowskich uczestniczących 
w jednolitym mechanizmie nadzorczym i 
podlegające nadzorowi EBC w ramach 
tego mechanizmu. Banki z siedzibą w 
państwach członkowskich 
nieuczestniczących w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym nie powinny być 
objęte jednolitym mechanizmem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Jeżeli takie państwa 
członkowskie zostałyby objęte jednolitym 
mechanizmem nadzorczym, powieliłoby to 
rozbieżności kompetencyjne, do których 
zlikwidowania w odniesieniu do 
jednolitego mechanizmu nadzorczego 
zmierza się w niniejszym rozporządzeniu. 
W związku z tym, w celu zapewnienia 
spójności z jednolitym mechanizmem 
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finansowego ich upadłości. W związku z 
tym, w celu zapewnienia spójności z 
jednolitym mechanizmem nadzorczym, 
jednolity mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinien objąć 
państwa członkowskie uczestniczące w 
jednolitym mechanizmie nadzorczym. W 
miarę przystępowania państw 
członkowskich do jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, powinny one również 
automatycznie być obejmowane jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Oczekuje się, 
że docelowo cały rynek wewnętrzny 
zostanie objęty jednolitym mechanizmem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

nadzorczym, jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinien objąć państwa 
członkowskie uczestniczące w jednolitym 
mechanizmie nadzorczym. W miarę 
przystępowania państw członkowskich do 
jednolitego mechanizmu nadzorczego, 
powinny one również automatycznie być 
obejmowane jednolitym mechanizmem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Oczekuje się, że docelowo cały 
rynek wewnętrzny zostanie objęty 
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  103 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 10 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10a) W ramach ustanowienia jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
równolegle do działania jednolitego 
mechanizmu nadzorczego, rada jest 
odpowiedzialna za przygotowanie 
protokołu ustaleń dotyczącego zasad i 
procedur stosowanych przez krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz przez 
radę; rada powinna być odpowiedzialna 
za sporządzanie planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowych objętych bezpośrednim 
nadzorem EBC w ramach jednolitego 
mechanizmu nadzorczego, jak również 
instytucji i grup transgranicznych, 
podczas gdy krajowe ograny ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny być odpowiedzialne za 



 

PE521.747v01-00 18/196 AM\1006888PL.doc 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Or. en 
 

sporządzanie planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowych, które prowadzą działalność 
w jednym państwie członkowskim i nie są 
podmiotami transgranicznymi, jednak 
zawsze z zastrzeżeniem zatwierdzenia 
przez radę; podobną zasadę należy 
zastosować w odniesieniu do 
przyjmowania programów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i podejmowania działań w tym 
zakresie na podstawie solidnej i bliskiej 
współpracy. 

Poprawka  104 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 10 b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 
 
 
Or. en 
  

(10b) Stworzenie unii bankowej to 
przedsięwzięcie, którego celów oraz 
nieoczekiwanych konsekwencji nie należy 
lekceważyć. Chociaż potrzebne są 
jednolite ramy finansowe, poglądy 
instytucji europejskich oraz państw 
członkowskich na to przedsięwzięcie 
powinny być spójne, aby możliwe było 
stworzenie kompleksowych, solidnych i 
udanych ram. 

Poprawka  105 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 10 c (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

(10c) Konieczne jest osiągnięcie 
równowagi między przewidywalnością a 
elastycznością, aby przyszłość naszego 
systemu bankowego nie była zagrożona; 
należy zapewnić zrównoważone podejście 
do roli organów centralnych oraz do roli 
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Or. en 

organów krajowych, przy czym znaczenia 
roli organów krajowych nie należy w 
żadnym razie lekceważyć; należy 
wnikliwie rozważyć skutki, jakie całe 
przedsięwzięcie będzie miało dla 
niezabezpieczonych wierzycieli 
uprzywilejowanych, z uwzględnieniem 
strat oczekiwanych w przypadku 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mniejszych niż straty w 
przypadku niewypłacalności. 

Poprawka  106 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 10 d (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Or. en  

(10d) Przed wejściem w życie jednolitego 
mechanizmu nadzorczego konieczne jest 
jak najdokładniejsze dopasowanie 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków oraz jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, przede 
wszystkim, aby uniknąć niezamierzonych 
negatywnych skutków w ramach 
ewentualnej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowych, które mogą zaistnieć w 
okresie przejściowym, szczególnie w 
państwach członkowskich o większym 
ryzyku związanym z zadłużeniem państwa. 

Poprawka  107 
Peter Simon 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 11 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

(11) Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji (zwany dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odrębne systemy finansowania 
ze środków krajowych zaburzyłyby 
stosowanie jednolitych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków na 
rynku wewnętrznym. Fundusz powinien 
ułatwić zapewnienie jednolitych praktyk 
administracyjnych w zakresie 
finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a także 
zapobieganie tworzeniu się przeszkód w 
korzystaniu z podstawowych wolności lub 
zakłóceniom konkurencji na rynku 
wewnętrznym w wyniku rozbieżnych 
praktyk krajowych. Fundusz powinien być 
bezpośrednio finansowany przez banki, a 
środki powinny być gromadzone na 
szczeblu unijnym, tak aby środki na 
potrzeby finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogły zostać 
przydzielone państwom członkowskim w 
oparciu o obiektywne czynniki, prowadząc 
w ten sposób do zwiększenia stabilności 
finansowej i ograniczenia powiązania 
pomiędzy postrzeganą sytuacją budżetową 
poszczególnych państw członkowskich a 
kosztami finansowania ponoszonymi przez 
banki i przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w tych państwach 
członkowskich. 

likwidacji (zwany dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Fundusz powinien być 
bezpośrednio finansowany przez banki, a 
środki powinny być gromadzone na 
szczeblu unijnym, tak aby środki na 
potrzeby finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogły zostać 
przydzielone państwom członkowskim w 
oparciu o obiektywne czynniki, prowadząc 
w ten sposób do zwiększenia stabilności 
finansowej i ograniczenia powiązania 
pomiędzy postrzeganą sytuacją budżetową 
poszczególnych państw członkowskich a 
kosztami finansowania ponoszonymi przez 
duże banki i przedsiębiorstwa o znaczeniu 
systemowym prowadzące działalność w 
tych państwach członkowskich. Instytucje 
kredytowe, które wnoszą składki na rzecz 
jednolitego bankowego funduszu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, należy zwolnić z obowiązku 
wnoszenia składki na rzecz krajowych 
mechanizmów finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, aby w ten sposób uniknąć 
podwójnego obciążenia. 

Or. de 

Poprawka  108 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 11 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

(11) Sieć krajowych bankowych funduszy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji (zwany dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odrębne systemy finansowania 
ze środków krajowych zaburzyłyby 
stosowanie jednolitych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków na 
rynku wewnętrznym. Fundusz powinien 
ułatwić zapewnienie jednolitych praktyk 
administracyjnych w zakresie finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także zapobieganie tworzeniu 
się przeszkód w korzystaniu z 
podstawowych wolności lub zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym w 
wyniku rozbieżnych praktyk krajowych. 
Fundusz powinien być bezpośrednio 
finansowany przez banki, a środki 
powinny być gromadzone na szczeblu 
unijnym, tak aby środki na potrzeby 
finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogły zostać 
przydzielone państwom członkowskim w 
oparciu o obiektywne czynniki, prowadząc 
w ten sposób do zwiększenia stabilności 
finansowej i ograniczenia powiązania 
pomiędzy postrzeganą sytuacją budżetową 
poszczególnych państw członkowskich a 
kosztami finansowania ponoszonymi przez 
banki i przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w tych państwach 
członkowskich. 

likwidacji (zwana dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odrębne systemy finansowania 
ze środków krajowych zaburzyłyby 
stosowanie jednolitych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków na 
rynku wewnętrznym. Fundusz powinien 
ułatwić zapewnienie jednolitych praktyk 
administracyjnych w zakresie finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także zapobieganie tworzeniu 
się przeszkód w korzystaniu z 
podstawowych wolności lub zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym w 
wyniku rozbieżnych praktyk krajowych. 
Fundusze krajowe powinny być 
bezpośrednio finansowane przez banki, a 
środki powinny być gromadzone na 
szczeblu unijnym, tak aby środki na 
potrzeby finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogły zostać 
przydzielone państwom członkowskim w 
oparciu o obiektywne czynniki. 
Finansowaniem byłyby objęte jedynie 
krajowe fundusze restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których bank objęty 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją prowadzi działalność, zgodnie z 
udziałem działalności finansowej, 
prowadząc w ten sposób do zwiększenia 
stabilności finansowej i ograniczenia 
powiązania pomiędzy postrzeganą sytuacją 
budżetową poszczególnych państw 
członkowskich a kosztami finansowania 
ponoszonymi przez banki i 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w tych państwach członkowskich. 

Or. en 

Poprawka  109 
Olle Schmidt 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 11 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (zwany dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odrębne systemy finansowania 
ze środków krajowych zaburzyłyby 
stosowanie jednolitych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków na 
rynku wewnętrznym. Fundusz powinien 
ułatwić zapewnienie jednolitych praktyk 
administracyjnych w zakresie finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także zapobieganie tworzeniu 
się przeszkód w korzystaniu z 
podstawowych wolności lub zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym w 
wyniku rozbieżnych praktyk krajowych. 
Fundusz powinien być bezpośrednio 
finansowany przez banki, a środki powinny 
być gromadzone na szczeblu unijnym, tak 
aby środki na potrzeby finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogły zostać przydzielone 
państwom członkowskim w oparciu o 
obiektywne czynniki, prowadząc w ten 
sposób do zwiększenia stabilności 
finansowej i ograniczenia powiązania 
pomiędzy postrzeganą sytuacją budżetową 
poszczególnych państw członkowskich a 
kosztami finansowania ponoszonymi przez 
banki i przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w tych państwach 
członkowskich. 

(11) Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (zwany dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odrębne systemy finansowania 
ze środków krajowych zaburzyłyby 
stosowanie jednolitych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków na 
rynku wewnętrznym. Fundusz powinien 
ułatwić zapewnienie jednolitych praktyk 
administracyjnych w zakresie finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także zapobieganie tworzeniu 
się przeszkód w korzystaniu z 
podstawowych wolności lub zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym w 
wyniku rozbieżnych praktyk krajowych. 
Fundusz powinien być bezpośrednio 
finansowany przez banki, a środki powinny 
być gromadzone na szczeblu unijnym, tak 
aby środki na potrzeby finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogły zostać przydzielone 
państwom członkowskim w oparciu o 
obiektywne czynniki, prowadząc w ten 
sposób do zwiększenia stabilności 
finansowej i ograniczenia powiązania 
pomiędzy postrzeganą sytuacją budżetową 
poszczególnych państw członkowskich a 
kosztami finansowania ponoszonymi przez 
banki i przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w tych państwach 
członkowskich. Banki uczestniczące 
powinny mieć wkład w finansowanie 
jednego programu albo krajowego, albo 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

Or. en 
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Poprawka  110 
Pablo Zalba Bidegain 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 11 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (zwany dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odrębne systemy finansowania 
ze środków krajowych zaburzyłyby 
stosowanie jednolitych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków na 
rynku wewnętrznym. Fundusz powinien 
ułatwić zapewnienie jednolitych praktyk 
administracyjnych w zakresie finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także zapobieganie tworzeniu 
się przeszkód w korzystaniu z 
podstawowych wolności lub zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym w 
wyniku rozbieżnych praktyk krajowych. 
Fundusz powinien być bezpośrednio 
finansowany przez banki, a środki powinny 
być gromadzone na szczeblu unijnym, tak 
aby środki na potrzeby finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogły zostać przydzielone 
państwom członkowskim w oparciu o 
obiektywne czynniki, prowadząc w ten 
sposób do zwiększenia stabilności 
finansowej i ograniczenia powiązania 
pomiędzy postrzeganą sytuacją budżetową 
poszczególnych państw członkowskich a 
kosztami finansowania ponoszonymi przez 
banki i przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w tych państwach 
członkowskich. 

(11) Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (zwany dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odrębne systemy finansowania 
ze środków krajowych zaburzyłyby 
stosowanie jednolitych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków na 
rynku wewnętrznym. Fundusz powinien 
ułatwić zapewnienie jednolitych praktyk 
administracyjnych w zakresie finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także zapobieganie tworzeniu 
się przeszkód w korzystaniu z 
podstawowych wolności lub zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym w 
wyniku rozbieżnych praktyk krajowych. 
Fundusz powinien być bezpośrednio 
finansowany przez banki, a środki powinny 
być gromadzone na szczeblu unijnym, tak 
aby środki na potrzeby finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogły zostać przydzielone 
państwom członkowskim w oparciu o 
obiektywne czynniki, prowadząc w ten 
sposób do zwiększenia stabilności 
finansowej i ograniczenia powiązania 
pomiędzy postrzeganą sytuacją budżetową 
poszczególnych państw członkowskich a 
kosztami finansowania ponoszonymi przez 
banki i przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w tych państwach 
członkowskich. W celu zachowania 
podstawy prawnej przewidzianej w art. 
114 TFUE oraz dalszego zerwania tego 
powiązania, konieczny jest zakaz 
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podejmowania decyzji w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które 
kolidowałyby bezpośrednio ze 
zobowiązaniami fiskalnymi państw 
członkowskich. 

Or. en 

Poprawka  111 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 13 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Scentralizowane stosowanie 
ustanowionych dyrektywą […] przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków przez 
jeden unijny organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
uczestniczących państwach członkowskich 
można jedynie zapewnić, jeżeli przepisy 
dotyczące ustanowienia i funkcjonowania 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji będą 
bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich w celu uniknięcia 
rozbieżnej wykładni tych przepisów w 
poszczególnych państwach. Powinno to 
przynieść korzyści całemu rynkowi 
wewnętrznemu, ponieważ przyczyniłoby to 
się do zapewnienia uczciwej konkurencji i 
usunięcia przeszkód w swobodnym 
korzystaniu z podstawowych wolności nie 
tylko w uczestniczących państwach 
członkowskich, ale także na całym rynku 
wewnętrznym. 

 

 

 

 

 
 

(13) Scentralizowane stosowanie 
ustanowionych dyrektywą […] przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków przez 
jeden unijny organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
uczestniczących państwach członkowskich 
można jedynie zapewnić, jeżeli przepisy 
dotyczące ustanowienia i funkcjonowania 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji będą 
bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich w celu uniknięcia 
rozbieżnej wykładni tych przepisów w 
poszczególnych państwach. Aby zapewnić 
zharmonizowanie instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada wraz z Komisją powinna 
przyjąć podręcznik na temat 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zawierający jasne i szczegółowe 
wskazówki dotyczące stosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidziane 
w dyrektywie […]. Powinno to przynieść 
korzyści całemu rynkowi wewnętrznemu, 
ponieważ przyczyniłoby to się do 
zapewnienia uczciwej konkurencji i 
usunięcia przeszkód w swobodnym 
korzystaniu z podstawowych wolności nie 
tylko w uczestniczących państwach 
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członkowskich, ale także na całym rynku 
wewnętrznym. 

Poprawka  112 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 13 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Scentralizowane stosowanie 
ustanowionych dyrektywą […] przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków przez 
jeden unijny organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
uczestniczących państwach członkowskich 
można jedynie zapewnić, jeżeli przepisy 
dotyczące ustanowienia i funkcjonowania 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji będą 
bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich w celu uniknięcia 
rozbieżnej wykładni tych przepisów w 
poszczególnych państwach. Powinno to 
przynieść korzyści całemu rynkowi 
wewnętrznemu, ponieważ przyczyniłoby to 
się do zapewnienia uczciwej konkurencji i 
usunięcia przeszkód w swobodnym 
korzystaniu z podstawowych wolności nie 
tylko w uczestniczących państwach 
członkowskich, ale także na całym rynku 
wewnętrznym. 

(13) Scentralizowane stosowanie 
ustanowionych dyrektywą […] przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków przez 
jeden unijny mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
uczestniczących państwach członkowskich 
można jedynie zapewnić, jeżeli przepisy 
dotyczące ustanowienia i funkcjonowania 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji będą 
bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich w celu uniknięcia 
rozbieżnej wykładni tych przepisów w 
poszczególnych państwach. Powinno to 
przynieść korzyści całemu rynkowi 
wewnętrznemu, ponieważ przyczyniłoby to 
się do zapewnienia uczciwej konkurencji i 
usunięcia przeszkód w swobodnym 
korzystaniu z podstawowych wolności nie 
tylko w uczestniczących państwach 
członkowskich, ale także na całym rynku 
wewnętrznym. 

Or. en 

Poprawka  113 
Peter Simon, Udo Bullmann 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 14 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Podobnie jak zakres rozporządzenia 
Rady (UE) nr …/…, jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

(14) W ramach unii bankowej 
odpowiedzialność i kontrola powinny mieć 
zastosowanie na tym samym szczeblu. 
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likwidacji powinien objąć wszystkie 
instytucje kredytowe mające siedzibę w 
uczestniczących państwach 
członkowskich. W ramach jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinna 
jednak istnieć możliwość przeprowadzenia 
bezpośredniej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji dowolnej 
instytucji kredytowej z uczestniczącego 
państwa członkowskiego w celu 
uniknięcia asymetrii w ramach rynku 
wewnętrznego w zakresie traktowania 
będących na progu upadłości instytucji i 
wierzycieli podczas restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli 
jednostki dominujące, firmy inwestycyjne i 
instytucje finansowe są objęte nadzorem 
skonsolidowanym sprawowanym przez 
EBC, powinny one zostać objęte również 
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Mimo iż EBC 
nie będzie nadzorował tych instytucji na 
zasadzie nieskonsolidowanej, będzie on 
jedynym organem nadzoru posiadającym 
ogólny ogląd ryzyka, jakim obarczona jest 
grupa i – pośrednio – poszczególni 
członkowie. Wyłączenie podmiotów 
objętych nadzorem skonsolidowanym 
sprawowanym przez EBC z jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uniemożliwiłoby sporządzenie planu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grup bankowych 
oraz przyjęcie strategii restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, a także doprowadziłoby do 
znacznego ograniczenia skuteczności 
decyzji o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

Banki nadzorowane bezpośrednio na 
szczeblu europejskim powinny podlegać 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji również bezpośrednio na 
szczeblu europejskim. Jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinien 
zatem obejmować wszystkie instytucje 
kredytowe podlegające bezpośredniemu 
nadzorowi EBC. Jeżeli jednostki 
dominujące, firmy inwestycyjne i 
instytucje finansowe są objęte nadzorem 
skonsolidowanym sprawowanym przez 
EBC, powinny one zostać objęte również 
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Mimo iż EBC 
nie będzie nadzorował tych instytucji na 
zasadzie nieskonsolidowanej, będzie on 
jedynym organem nadzoru posiadającym 
ogólny ogląd ryzyka, jakim obarczona jest 
grupa i – pośrednio – poszczególni 
członkowie. Wyłączenie podmiotów 
objętych nadzorem skonsolidowanym 
sprawowanym przez EBC z jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uniemożliwiłoby sporządzenie planu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grup bankowych 
oraz przyjęcie strategii restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, a także doprowadziłoby do 
znacznego ograniczenia skuteczności 
decyzji o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

Or. de 

Poprawka  114 
Burkhard Balz 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 14 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Podobnie jak zakres rozporządzenia 
Rady (UE) nr …/…, jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinien objąć wszystkie 
instytucje kredytowe mające siedzibę w 
uczestniczących państwach 
członkowskich. W ramach jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinna 
jednak istnieć możliwość przeprowadzenia 
bezpośredniej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji dowolnej 
instytucji kredytowej z uczestniczącego 
państwa członkowskiego w celu 
uniknięcia asymetrii w ramach rynku 
wewnętrznego w zakresie traktowania 
będących na progu upadłości instytucji i 
wierzycieli podczas restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli 
jednostki dominujące, firmy inwestycyjne i 
instytucje finansowe są objęte nadzorem 
skonsolidowanym sprawowanym przez 
EBC, powinny one zostać objęte również 
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Mimo iż EBC 
nie będzie nadzorował tych instytucji na 
zasadzie nieskonsolidowanej, będzie on 
jedynym organem nadzoru posiadającym 
ogólny ogląd ryzyka, jakim obarczona jest 
grupa i – pośrednio – poszczególni 
członkowie. Wyłączenie podmiotów 
objętych nadzorem skonsolidowanym 
sprawowanym przez EBC z jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uniemożliwiłoby sporządzenie planu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grup bankowych 
oraz przyjęcie strategii restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, a także doprowadziłoby do 
znacznego ograniczenia skuteczności 
decyzji o restrukturyzacji i 

(14) W ramach unii bankowej należy 
odróżnić nadzór od restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowych na szczeblu europejskim i 
krajowym. Instytucje kredytowe objęte 
bezpośrednim nadzorem na szczeblu 
europejskim w ramach jednolitego 
mechanizmu nadzorczego powinny 
wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia. Jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinien zatem obejmować 
wszystkie instytucje kredytowe, które 
podlegają bezpośrednio nadzorowi EBC. 
Instytucje kredytowe objęte nadzorem na 
szczeblu krajowym powinny również 
podlegać restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na szczeblu 
krajowym. Jeżeli jednostki dominujące, 
firmy inwestycyjne i instytucje finansowe 
są objęte nadzorem skonsolidowanym 
sprawowanym przez EBC, powinny one 
zostać objęte również jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Mimo iż EBC 
nie będzie nadzorował tych instytucji na 
zasadzie nieskonsolidowanej, będzie on 
jedynym organem nadzoru posiadającym 
ogólny ogląd ryzyka, jakim obarczona jest 
grupa i – pośrednio – poszczególni 
członkowie. Wyłączenie podmiotów 
objętych nadzorem skonsolidowanym 
sprawowanym przez EBC z jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uniemożliwiłoby sporządzenie planu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grup bankowych 
oraz przyjęcie strategii restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, a także doprowadziłoby do 
znacznego ograniczenia skuteczności 
decyzji o restrukturyzacji i 
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uporządkowanej likwidacji. uporządkowanej likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  115 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 14 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Podobnie jak zakres rozporządzenia 
Rady (UE) nr …/…, jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinien objąć wszystkie 
instytucje kredytowe mające siedzibę w 
uczestniczących państwach 
członkowskich. W ramach jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinna 
jednak istnieć możliwość przeprowadzenia 
bezpośredniej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji dowolnej 
instytucji kredytowej z uczestniczącego 
państwa członkowskiego w celu 
uniknięcia asymetrii w ramach rynku 
wewnętrznego w zakresie traktowania 
będących na progu upadłości instytucji i 
wierzycieli podczas restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli 
jednostki dominujące, firmy inwestycyjne i 
instytucje finansowe są objęte nadzorem 
skonsolidowanym sprawowanym przez 
EBC, powinny one zostać objęte również 
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Mimo iż EBC 
nie będzie nadzorował tych instytucji na 
zasadzie nieskonsolidowanej, będzie on 
jedynym organem nadzoru posiadającym 
ogólny ogląd ryzyka, jakim obarczona jest 
grupa i – pośrednio – poszczególni 
członkowie. Wyłączenie podmiotów 
objętych nadzorem skonsolidowanym 
sprawowanym przez EBC z jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uniemożliwiłoby sporządzenie planu 

(14) Jeżeli jednostki dominujące, firmy 
inwestycyjne i instytucje finansowe są 
objęte nadzorem skonsolidowanym 
sprawowanym przez EBC, powinny one 
zostać objęte również jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Mimo iż EBC 
nie będzie nadzorował tych instytucji na 
zasadzie nieskonsolidowanej, będzie on 
jedynym organem nadzoru posiadającym 
ogólny ogląd ryzyka, jakim obarczona jest 
grupa i – pośrednio – poszczególni 
członkowie. Wyłączenie podmiotów 
objętych nadzorem skonsolidowanym 
sprawowanym przez EBC z jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uniemożliwiłoby sporządzenie planu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grup bankowych 
oraz przyjęcie strategii restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, a także doprowadziłoby do 
znacznego ograniczenia skuteczności 
decyzji o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grup bankowych 
oraz przyjęcie strategii restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, a także doprowadziłoby do 
znacznego ograniczenia skuteczności 
decyzji o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  116 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 15 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji decyzje powinny być 
podejmowane na najodpowiedniejszym 
szczeblu. 

(15) W ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji decyzje powinny być 
podejmowane na najodpowiedniejszym 
szczeblu. Należy zatem utworzyć Radę ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji w ramach jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji (zwaną dalej 
„radą”), aby działała jako jedyny organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  117 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 15 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji decyzje powinny być 
podejmowane na najodpowiedniejszym 
szczeblu. 

(15) W ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji decyzje powinny być 
podejmowane na najodpowiedniejszym 
szczeblu. Rada, w szczególności podczas 
sesji wykonawczej, powinna być 
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uprawiona do przygotowywania i 
podejmowania wszelkich decyzji 
dotyczących procedur restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w najszerszym 
możliwym stopniu, przy jednoczesnym 
poszanowaniu roli Komisji przewidzianej 
w TFUE, w szczególności w art. 114 i 107. 

Or. en 

Poprawka  118 
Burkhard Balz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 16 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. Rada, po otrzymaniu 
powiadomienia EBC, powinna 
przedstawić Komisji zalecenie. Z uwagi na 
potrzebę osiągnięcia równowagi pomiędzy 
różnymi interesami Komisja powinna 
podjąć decyzję, czy instytucja powinna 
zostać objęta restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, oraz decyzję o 
jasnych i szczegółowych ramach 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określających 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinna 
podjąć rada. W nakreślonych w pożywszy 
sposób ramach rada powinna podjąć 
decyzję o programie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
poinformować krajowe organy ds. 
restrukturyzacji uporządkowanej 
likwidacji o dostępnych instrumentach 

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz uprawnieniach w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
wykonać na szczeblu krajowym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z poprawką do art. 16 ust. 6 Komisja nie pełni przewodniej roli w procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ani nie posiada uprawnień decyzyjnych w 
związku z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją instytucji kredytowych. Komisja nie 
powinna zatem podejmować decyzji o tym, czy dany podmiot należy objąć procedurą 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, gdyż stanowiłoby to naruszenie jej kompetencji. 

Poprawka  119 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 16 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. Rada, po otrzymaniu 
powiadomienia EBC, powinna 
przedstawić Komisji zalecenie. Z uwagi na 
potrzebę osiągnięcia równowagi pomiędzy 
różnymi interesami Komisja powinna 
podjąć decyzję, czy instytucja powinna 
zostać objęta restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, oraz decyzję o 
jasnych i szczegółowych ramach 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określających 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinna 
podjąć rada. W nakreślonych w pożywszy 

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. EBC podejmuje decyzję, czy objąć 
instytucję restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją na podstawie 
procedury wyzwalania określonej w 
dyrektywie (w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków). Rada powinna podjąć 
decyzję o jasnych i szczegółowych ramach 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określających 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinien 
podjąć krajowy organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państwa 
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sposób ramach rada powinna podjąć 
decyzję o programie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
poinformować krajowe organy ds. 
restrukturyzacji uporządkowanej likwidacji 
o dostępnych instrumentach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz uprawnieniach w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
wykonać na szczeblu krajowym. 

macierzystego. W nakreślonych w 
powyższy sposób ramach rada powinna 
podjąć decyzję o programie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz poinformować krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w państwie 
macierzystym, a w stosownych 
przypadkach dodatkowo w państwie 
przyjmującym, o dostępnych 
instrumentach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
uprawnieniach w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które należy wykonać na 
szczeblu krajowym. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie ze stanowiskiem komisji ECON w odniesieniu do dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków podmiotem, który wszczyna procedurę 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, powinien być właściwy organ (a więc EBC w 
ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego). 

Poprawka  120 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 16 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. Rada, po otrzymaniu 
powiadomienia EBC, powinna przedstawić 
Komisji zalecenie. Z uwagi na potrzebę 
osiągnięcia równowagi pomiędzy różnymi 

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. EBC powinien zatem powiadomić 
radę, jeżeli uzna, że dana instytucja jest 
na progu upadłości lub że istnieje 
prawdopodobieństwo upadłości. Rada, po 
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interesami Komisja powinna podjąć 
decyzję, czy instytucja powinna zostać 
objęta restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, oraz decyzję o jasnych i 
szczegółowych ramach dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określających działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które powinna podjąć rada. W 
nakreślonych w pożywszy sposób ramach 
rada powinna podjąć decyzję o programie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz poinformować krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
uporządkowanej likwidacji o dostępnych 
instrumentach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
uprawnieniach w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które należy wykonać na 
szczeblu krajowym. 

powiadomieniu przez EBC, powinna 
opracować program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na podstawie 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, przepisów dyrektywy w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […], a 
także decyzji Komisji w sprawie pomocy 
państwa oraz poinformować krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji o dostępnych 
instrumentach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
uprawnieniach w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które należy wykonać na 
szczeblu krajowym. 

Or. en 

Poprawka  121 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 16 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. Rada, po otrzymaniu 
powiadomienia EBC, powinna przedstawić 
Komisji zalecenie. Z uwagi na potrzebę 
osiągnięcia równowagi pomiędzy różnymi 
interesami Komisja powinna podjąć 
decyzję, czy instytucja powinna zostać 

(16) Rada ds. Nadzoru EBC, będąca 
organem nadzoru w ramach jednolitego 
mechanizmu nadzorczego, jest 
najstosowniejszym organem do ocenienia, 
czy instytucja kredytowa jest na progu 
upadłości lub jest zagrożona upadłością, 
oraz czy istnieją jakiekolwiek realne 
szanse, że alternatywne działania ze strony 
sektora prywatnego lub działania 
nadzorcze zapobiegłyby jej upadłości w 
rozsądnym czasie. Rada, po otrzymaniu 
powiadomienia EBC, powinna przedstawić 
Komisji projekt decyzji dotyczącej tego, 
czy instytucja powinna zostać objęta 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją. Taki projekt decyzji powinien 
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objęta restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, oraz decyzję o jasnych i 
szczegółowych ramach dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określających działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które powinna podjąć rada. W 
nakreślonych w pożywszy sposób ramach 
rada powinna podjąć decyzję o programie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz poinformować krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
uporządkowanej likwidacji o dostępnych 
instrumentach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
uprawnieniach w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które należy wykonać na 
szczeblu krajowym. 

zawierać zalecenie dotyczące ram 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz, w 
stosownych przypadkach, ramy dotyczące 
korzystania z funduszu. Biorąc pod uwagę 
konieczność zrównoważenia różnych 
interesów, które wchodzą w grę, o 
przyjęciu projektu decyzji powinna 
decydować Komisja. W nakreślonych w 
powyższy sposób ramach rada powinna 
podjąć decyzję o programie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz poinformować krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji o dostępnych 
instrumentach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
uprawnieniach w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które należy wykonać na 
szczeblu krajowym. Komisja może 
wystąpić do rady, aby zmieniła swój 
projekt decyzji. 

Or. en 

Poprawka  122 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 16 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. Rada, po otrzymaniu 
powiadomienia EBC, powinna przedstawić 
Komisji zalecenie. Z uwagi na potrzebę 
osiągnięcia równowagi pomiędzy różnymi 

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. Rada na swojej sesji wykonawczej, 
po otrzymaniu powiadomienia EBC, 
powinna przedstawić Komisji zalecenie. Z 
uwagi na potrzebę osiągnięcia równowagi 
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interesami Komisja powinna podjąć 
decyzję, czy instytucja powinna zostać 
objęta restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, oraz decyzję o jasnych i 
szczegółowych ramach dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określających działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które powinna podjąć rada. W 
nakreślonych w pożywszy sposób ramach 
rada powinna podjąć decyzję o programie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz poinformować krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
uporządkowanej likwidacji o dostępnych 
instrumentach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
uprawnieniach w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które należy wykonać na 
szczeblu krajowym. 

pomiędzy różnymi interesami Komisja 
powinna podjąć decyzję, czy instytucja 
powinna zostać objęta restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, oraz decyzję o 
jasnych i szczegółowych ramach 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określających 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinna 
podjąć rada. W nakreślonych w powyższy 
sposób ramach rada na swojej sesji 
wykonawczej powinna podjąć decyzję o 
programie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
poinformować krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji o dostępnych instrumentach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz uprawnieniach w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
wykonać na szczeblu krajowym. 

Or. en 

Poprawka  123 
Burkhard Balz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 16 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Komisja Europejska nie powinna 
pełnić przewodniej roli w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określonej w 
niniejszym rozporządzeniu i nie powinna 
posiadać żadnych uprawnień decyzyjnych 
w odniesieniu do restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowej, o której mowa w art. 2. 

Or. en 

Poprawka  124 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 17 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Rada powinna być uprawniona do 
podejmowania decyzji dotyczących w 
szczególności planu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, oceny 
możliwości skutecznego przeprowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz przygotowania działań w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny pomagać radzie w 
sporządzaniu planu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz w 
przygotowaniu decyzji o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Ponadto, 
ponieważ wykonywanie uprawnień w 
zakresie prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wymaga 
zastosowania prawa krajowego, krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
odpowiedzialne za wykonywanie decyzji o 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

 
Or. en  
 

(17) Rada powinna być uprawniona do 
podejmowania decyzji dotyczących w 
szczególności planu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, oceny 
możliwości skutecznego przeprowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, szczegółowego określenia 
podziału obciążenia przez sieć funduszy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz przygotowania działań w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny pomagać radzie w 
sporządzaniu planu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz w 
przygotowaniu decyzji o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Ponadto, 
ponieważ wykonywanie uprawnień w 
zakresie prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wymaga 
zastosowania prawa krajowego, krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
odpowiedzialne za wykonywanie decyzji o 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

Poprawka  125 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 18 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Dla prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego niezmierne znaczenie 
ma to, aby te same przepisy miały 
zastosowanie do wszystkich środków 

(18) Dla prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego niezmierne znaczenie 
ma to, aby te same przepisy miały 
zastosowanie do wszystkich środków 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, niezależnie od tego, czy środki 
te są stosowane przez krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na podstawie dyrektywy […], 
czy też w ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Komisja dokona oceny tych 
środków zgodnie z art. 107 TFUE. W 
przypadku gdy wykorzystanie 
mechanizmów finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie obejmuje pomocy państwa 
zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE, Komisja 
powinna, w celu zapewnienia równych 
warunków działania na rynku 
wewnętrznym, dokonać oceny tych 
środków przez analogię do art. 107 TFUE. 
Jeśli powiadomienie na podstawie art. 108 
TFUE nie jest konieczne, ponieważ 
proponowane wykorzystanie funduszu 
przez radę nie stanowi przyznania pomocy 
państwa zgodnie z art. 107 TFUE, w celu 
zapewnienia integralności rynku 
wewnętrznego pomiędzy uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi państwami 
członkowskimi, przy ocenie 
proponowanego wykorzystania funduszu 
Komisja powinna przez analogię 
zastosować odpowiednie zasady pomocy 
państwa określone w art. 107 TFUE. Rada 
nie powinna podejmować decyzji o 
programie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do czasu, gdy 
Komisja zapewni, przez analogię do zasad 
pomocy państwa, aby wykorzystanie 
funduszu było dokonywane zgodnie z tymi 
samymi zasadami co wykorzystywanie 
krajowych mechanizmów finansowania. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, niezależnie od tego, czy środki 
te są stosowane przez krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na podstawie dyrektywy […], 
czy też w ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Komisja dokona oceny tych 
środków zgodnie z art. 107 TFUE oraz w 
celu zapewnienia integralności rynku 
wewnętrznego pomiędzy uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi państwami 
członkowskimi Komisja powinna 
zastosować odpowiednie zasady pomocy 
państwa określone w art. 107 TFUE. 

Or. en 

Poprawka  126 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 18 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Dla prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego niezmierne znaczenie 
ma to, aby te same przepisy miały 
zastosowanie do wszystkich środków 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, niezależnie od tego, czy środki 
te są stosowane przez krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na podstawie dyrektywy […], 
czy też w ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Komisja dokona oceny tych 
środków zgodnie z art. 107 TFUE. W 
przypadku gdy wykorzystanie 
mechanizmów finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie obejmuje pomocy państwa 
zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE, Komisja 
powinna, w celu zapewnienia równych 
warunków działania na rynku 
wewnętrznym, dokonać oceny tych 
środków przez analogię do art. 107 TFUE. 
Jeśli powiadomienie na podstawie art. 108 
TFUE nie jest konieczne, ponieważ 
proponowane wykorzystanie funduszu 
przez radę nie stanowi przyznania pomocy 
państwa zgodnie z art. 107 TFUE, w celu 
zapewnienia integralności rynku 
wewnętrznego pomiędzy uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi państwami 
członkowskimi, przy ocenie 
proponowanego wykorzystania funduszu 
Komisja powinna przez analogię 
zastosować odpowiednie zasady pomocy 
państwa określone w art. 107 TFUE. Rada 
nie powinna podejmować decyzji o 
programie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do czasu, gdy 
Komisja zapewni, przez analogię do zasad 
pomocy państwa, aby wykorzystanie 
funduszu było dokonywane zgodnie z tymi 
samymi zasadami co wykorzystywanie 
krajowych mechanizmów finansowania. 

(18) Dla prawidłowego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego niezmierne znaczenie 
ma to, aby te same przepisy miały 
zastosowanie do wszystkich środków 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, niezależnie od tego, czy środki 
te są stosowane przez krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na podstawie dyrektywy […], 
czy też w ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Komisja dokona oceny tych 
środków zgodnie z art. 107 TFUE. W 
przypadku gdy wykorzystanie 
mechanizmów finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie obejmuje pomocy państwa 
zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE, Komisja 
powinna, w celu zapewnienia równych 
warunków działania na rynku 
wewnętrznym, dokonać oceny tych 
środków przez analogię do art. 107 TFUE. 
Jeśli powiadomienie na podstawie art. 108 
TFUE nie jest konieczne, ponieważ 
proponowane wykorzystanie funduszu 
przez radę nie stanowi przyznania pomocy 
państwa zgodnie z art. 107 TFUE, jak 
przewidziano podczas sesji wykonawczej, 
w celu zapewnienia integralności rynku 
wewnętrznego pomiędzy uczestniczącymi i 
nieuczestniczącymi państwami 
członkowskimi, przy ocenie 
proponowanego wykorzystania funduszu 
Komisja powinna przez analogię 
zastosować odpowiednie zasady pomocy 
państwa określone w art. 107 TFUE. Rada 
nie powinna podejmować decyzji o 
programie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do czasu, gdy 
Komisja zapewni, przez analogię do zasad 
pomocy państwa, aby wykorzystanie 
funduszu było dokonywane zgodnie z tymi 
samymi zasadami co wykorzystywanie 
krajowych mechanizmów finansowania. 

Or. en 
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Poprawka  127 
Krišjānis Kariņš 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 19 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę na 
podstawie wniosku Komisji i po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego. W 
przypadku obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 
powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa. 
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę Unii 
Europejskiej na podstawie wniosku 
Komisji i po wysłuchaniu Parlamentu 
Europejskiego. W przypadku obrad nad 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją banku lub grupy mających 
siedzibę w jednym uczestniczącym 
państwie członkowskim, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszony powinien zostać 
również członek mianowany przez 
zainteresowane państwo członkowskie, 
reprezentujący krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji tego państwa. W przypadku gdy 
obrady dotyczą grupy transgranicznej, do 
udziału w sesji wykonawczej rady oraz w 
procesie decyzyjnym zaproszeni powinni 
zostać również członkowie mianowani 
przez macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
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państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. Do 
udziału w posiedzeniach rady mogą 
również zostać zaproszeni obserwatorzy, w 
tym przedstawiciel Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności i Eurogrupy. 

państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Aby zapewnić 
zrównoważony wpływ na decyzję, która 
powoduje negatywne skutki fiskalne dla 
państw członkowskich, w których dana 
grupa transgraniczna prowadzi 
działalność, każdemu członkowi 
reprezentującemu właściwy krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinien 
przysługiwać jeden głos. Do udziału w 
posiedzeniach rady mogą również zostać 
zaproszeni obserwatorzy, w tym 
przedstawiciel Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności i Eurogrupy. 

Or. en 

Poprawka  128 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 19 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę na 
podstawie wniosku Komisji i po 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji plenarnej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członek mianowany 
przez EBC, a także członkowie mianowani 
przez każdy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji z wszystkich uczestniczących 
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wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego. W 
przypadku obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 
powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa. 
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. Do 
udziału w posiedzeniach rady mogą 
również zostać zaproszeni obserwatorzy, w 
tym przedstawiciel Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności i Eurogrupy. 

państw członkowskich. W trakcie sesji 
wykonawczej w skład rady powinni 
wchodzić dyrektor wykonawczy i jego 
zastępca oraz członek mianowany przez 
EBC. Uwzględniając misję rady, dyrektor 
wykonawczy i jego zastępca powinni być 
mianowani przez Radę Unii Europejskiej 
po wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego. 
W przypadku obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 
powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa. 
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinny 
przysługiwać łącznie dwa głosy. Organowi 
państwa macierzystego powinny również 
przysługiwać dwa głosy. Do udziału w 
posiedzeniach rady mogą również zostać 
zaproszeni obserwatorzy, w tym 
przedstawiciel Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności i Eurogrupy. 

Or. en 

Poprawka  129 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 19 



 

PE521.747v01-00 42/196 AM\1006888PL.doc 

PL 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę na 
podstawie wniosku Komisji i po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego. 
W przypadku obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 
powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa. 
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom. Skład rady powinien zapewnić 
właściwe uwzględnienie wszystkich 
istotnych interesów w prowadzonych 
procedurach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Rady powinna 
pracować w ramach sesji plenarnych i 
wykonawczych. W trakcie sesji 
wykonawczej w skład rady powinni 
wchodzić dyrektor wykonawczy i jego 
zastępca oraz członkowie mianowani przez 
Komisję i EBC. Uwzględniając misję rady, 
dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę Unii 
Europejskiej na podstawie wniosku 
Komisji i po zatwierdzeniu przez 
Parlament Europejski. W przypadku 
obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 
powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa. 
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
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wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. Do 
udziału w posiedzeniach rady mogą 
również zostać zaproszeni obserwatorzy, w 
tym przedstawiciel Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności i Eurogrupy. 

wpływ na podejmowaną decyzję, z 
uwzględnieniem, odpowiednio, wielkości 
przedsiębiorstw w państwach 
członkowskich. Do udziału w 
posiedzeniach rady mogą również zostać 
zaproszeni obserwatorzy, w tym 
przedstawiciel Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności i Eurogrupy. 

Or. en 

Poprawka  130 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 19 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę na 
podstawie wniosku Komisji i po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego. W 
przypadku obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę Unii 
Europejskiej na podstawie wniosku 
Komisji i po wysłuchaniu Parlamentu 
Europejskiego. W przypadku obrad nad 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją banku lub grupy mających 
siedzibę w jednym uczestniczącym 
państwie członkowskim, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
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powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa. 
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. Do 
udziału w posiedzeniach rady mogą 
również zostać zaproszeni obserwatorzy, w 
tym przedstawiciel Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności i Eurogrupy. 

decyzyjnym zaproszony powinien zostać 
również członek mianowany przez 
zainteresowane państwo członkowskie, 
reprezentujący krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji tego państwa. W przypadku gdy 
obrady dotyczą grupy transgranicznej, do 
udziału w sesji wykonawczej rady oraz w 
procesie decyzyjnym zaproszeni powinni 
zostać również członkowie mianowani 
przez macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. Przy 
przedstawianiu propozycji działań w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
podczas obrad z należytą uwagą należy 
potraktować wielkość zobowiązań i 
instytucji w różnych państwach 
członkowskich, dla których działania będą 
miały skutki. Do udziału w posiedzeniach 
rady mogą również zostać zaproszeni 
obserwatorzy, w tym przedstawiciel 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności i 
Eurogrupy. 

Or. en 

Poprawka  131 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 19 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
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zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę na 
podstawie wniosku Komisji i po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego. W 
przypadku obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 
powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa. 
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. Do 
udziału w posiedzeniach rady mogą 
również zostać zaproszeni obserwatorzy, w 
tym przedstawiciel Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności i Eurogrupy. 

zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
Sesje plenarne powinny się odbywać raz 
na kwartał. W trakcie sesji wykonawczej 
w skład rady powinni wchodzić dyrektor 
wykonawczy i jego zastępca oraz 
członkowie mianowani przez Komisję i 
EBC. Uwzględniając misję rady, dyrektor 
wykonawczy i jego zastępca powinni być 
mianowani przez Radę Unii Europejskiej 
na podstawie wniosku Komisji i po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego. W 
przypadku obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 
powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa. 
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. W tym 
kontekście rada powinna również 
utworzyć Administracyjną Radę ds. 
Przeglądu w celu przeprowadzania 
wewnętrznego przeglądu 
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administracyjnego decyzji 
podejmowanych podczas sesji 
wykonawczych dotyczących programów 
i/lub środków restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, na wniosek o 
przeprowadzenie przeglądu złożony przez 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Do udziału w 
posiedzeniach rady mogą również zostać 
zaproszeni obserwatorzy, w tym 
przedstawiciel Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności i Eurogrupy objęci, podczas 
wykonywania obowiązków związanych z 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, takimi samymi wymogami 
dotyczącymi tajemnicy służbowej, jak 
członkowie rady, personel rady oraz 
personel oddelegowany przez 
uczestniczące państwa członkowskie lub z 
nimi wymieniany. 

Or. en 

Poprawka  132 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 19 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Rada powinna utworzyć wewnętrzne 
zespoły ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji złożone z 
własnego personelu oraz personelu 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich, 
które powinny działać jako kolegia ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, na których czele powinni stać 
koordynatorzy powoływani spośród 
pracowników wyższego szczebla rady. 
Koordynatorzy powinni brać udział w 
sesjach wykonawczych rady, ale nie 
powinni posiadać prawa głosu, jeśli 
chodzi o treść obrad i podejmowanie 
decyzji. W przypadku sporów 
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nierozwiązanych na szczeblu zespołu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, koordynator i/lub dowolne 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogą się 
odwołać do rady, która zajmie się 
rozwiązaniem sporu podczas sesji 
wykonawczej. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogą się odwołać od decyzji 
podjętej przez radę na sesji wykonawczej 
do Administracyjnej Rady ds. Przeglądu. 

Or. en 

Poprawka  133 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 19 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (19a) Komisja, rada i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz właściwe organy państw 
członkowskich, które nie należą do 
uczestniczących państw członkowskich, 
powinny zawrzeć protokół ustaleń 
określający ogólne warunki ich 
wzajemnej współpracy w ramach 
wykonywania swoich zadań na mocy 
[dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków]. Protokół ustaleń 
może, między innymi, wyjaśniać sposób 
przeprowadzania konsultacji dotyczących 
decyzji Komisji i rady mających wpływ na 
jednostki zależne i oddziały utworzone w 
nieuczestniczących państwach 
członkowskich, których jednostka 
dominująca ma siedzibę w uczestniczącym 
państwie członkowskim. Protokół należy 
poddawać regularnemu przeglądowi. 

Or. en 
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Poprawka  134 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 20 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W świetle misji rady i celów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które obejmują ochronę 
środków publicznych, funkcjonowanie 
rady powinno być finansowane ze składek 
płaconych przez instytucje z 
uczestniczących państw członkowskich. 

(20) W świetle zadań Komisji i rady 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia oraz celów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, które 
obejmują ochronę środków publicznych, 
funkcjonowanie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, w tym wszelkie koszty Komisji i 
rady ponoszone w związku z 
wykonywaniem spoczywających na nich 
zadań wynikających z niniejszego 
rozporządzenia oraz ze zobowiązań 
pozaumownych rady i Komisji w związku 
z wykonywaniem zadań wynikających z 
niniejszego rozporządzenia, powinno być 
finansowane ze składek płaconych przez 
instytucje z uczestniczących państw 
członkowskich. W żadnym razie 
finansowanie tych kosztów i zobowiązań 
nie powinno należeć do zobowiązań 
państw członkowskich ani Unii. 

Or. en 

Poprawka  135 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 20 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) W świetle misji rady i celów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które obejmują ochronę 
środków publicznych, funkcjonowanie 
rady powinno być finansowane ze składek 
płaconych przez instytucje z 
uczestniczących państw członkowskich. 

(20) W świetle misji rady i celów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które obejmują ochronę 
środków publicznych, funkcjonowanie 
rady powinno być finansowane ze składek 
płaconych przez instytucje z 
uczestniczących państw członkowskich. 
Instytucji tych nie można w żadnym razie 
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obciążać dodatkowymi składkami 
rocznymi na pokrycie wydatków 
administracyjnych i nie należy ich 
obciążać środkami przekazywanymi do 
budżetu krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  136 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 20 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Dyrektywa [w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków] powinna regulować 
planowanie działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, wczesnej interwencji, 
warunków i zasad restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, jak również 
stosowanie instrumentów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Niniejsze 
rozporządzenie powinno zatem obejmować 
jedynie te aspekty, które mają 
zagwarantować wdrożenie w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tej dyrektywy 
oraz udostępnienie należytego 
wymaganego dodatkowego finansowania. 

Or. en 

Poprawka  137 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 21 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Rada i Komisja powinny, w 
stosownych przypadkach, zastąpić krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyznaczone na podstawie 
dyrektywy […] powinny kontynuować 
prowadzenie działań związanych realizacją 
programów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych 
przez radę. W celu zapewnienia 
przejrzystości i kontroli demokratycznej, a 
także ochrony praw instytucji unijnych, 
rada powinna odpowiadać przed 
Parlamentem Europejskim i Radą za 
wszystkie decyzje podejmowane na 
podstawie niniejszego wniosku. Również z 
uwagi na przejrzystość i kontrolę 
demokratyczną parlamentom narodowym 
powinny przysługiwać pewne prawa do 
uzyskania informacji na temat działalności 
rady oraz do podjęcia z nią dialogu. 

(21) Rada powinna koordynować krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyznaczone na podstawie 
dyrektywy […] powinny kontynuować 
prowadzenie działań związanych realizacją 
programów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych 
przez radę. W celu zapewnienia 
przejrzystości i kontroli demokratycznej, a 
także ochrony praw instytucji unijnych, 
rada powinna odpowiadać przed 
Parlamentem Europejskim i Radą Unii 
Europejskiej za wszystkie decyzje 
podejmowane na podstawie niniejszego 
wniosku. Również z uwagi na 
przejrzystość i kontrolę demokratyczną 
parlamentom narodowym powinny 
przysługiwać pewne prawa do uzyskania 
informacji na temat działalności rady oraz 
do podjęcia z nią dialogu. 

Or. en 

Poprawka  138 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 21 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Rada i Komisja powinny, w 
stosownych przypadkach, zastąpić krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 

(21) Rada powinna zastąpić krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyznaczone na podstawie 
dyrektywy […] powinny kontynuować 
prowadzenie działań związanych realizacją 
programów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych 
przez radę. W celu zapewnienia 
przejrzystości i kontroli demokratycznej, a 
także ochrony praw instytucji unijnych, 
rada powinna odpowiadać przed 
Parlamentem Europejskim i Radą za 
wszystkie decyzje podejmowane na 
podstawie niniejszego wniosku. Również z 
uwagi na przejrzystość i kontrolę 
demokratyczną parlamentom narodowym 
powinny przysługiwać pewne prawa do 
uzyskania informacji na temat działalności 
rady oraz do podjęcia z nią dialogu. 

likwidacji, które nie angażują funduszy 
krajowych. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyznaczone na podstawie 
dyrektywy […] powinny kontynuować 
prowadzenie działań związanych realizacją 
programów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych 
przez radę. W celu zapewnienia 
przejrzystości i kontroli demokratycznej, a 
także ochrony praw instytucji unijnych, 
rada powinna odpowiadać przed 
Parlamentem Europejskim i Radą Unii 
Europejskiej za wszystkie decyzje 
podejmowane na podstawie niniejszego 
wniosku. Również z uwagi na 
przejrzystość i kontrolę demokratyczną 
parlamentom narodowym powinny 
przysługiwać pewne prawa do uzyskania 
informacji na temat działalności rady oraz 
do podjęcia z nią dialogu. 

Or. en 

Poprawka  139 
Peter Simon 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 21 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Rada i Komisja powinny, w 
stosownych przypadkach, zastąpić krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyznaczone na podstawie 
dyrektywy […] powinny kontynuować 
prowadzenie działań związanych realizacją 
programów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych 
przez radę. W celu zapewnienia 

(21) Rada i Komisja powinny, w 
stosownych przypadkach, zastąpić krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotów objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia. Krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] powinny 
kontynuować prowadzenie działań 
związanych realizacją programów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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przejrzystości i kontroli demokratycznej, a 
także ochrony praw instytucji unijnych, 
rada powinna odpowiadać przed 
Parlamentem Europejskim i Radą za 
wszystkie decyzje podejmowane na 
podstawie niniejszego wniosku. Również z 
uwagi na przejrzystość i kontrolę 
demokratyczną parlamentom narodowym 
powinny przysługiwać pewne prawa do 
uzyskania informacji na temat działalności 
rady oraz do podjęcia z nią dialogu. 

likwidacji przyjętych przez radę. W celu 
zapewnienia przejrzystości i kontroli 
demokratycznej, a także ochrony praw 
instytucji unijnych, rada powinna 
odpowiadać przed Parlamentem 
Europejskim i Radą Unii Europejskiej za 
wszystkie decyzje podejmowane na 
podstawie niniejszego wniosku. Również z 
uwagi na przejrzystość i kontrolę 
demokratyczną parlamentom narodowym 
powinny przysługiwać pewne prawa do 
uzyskania informacji na temat działalności 
rady oraz do podjęcia z nią dialogu. 

Or. de 

Poprawka  140 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 21 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Rada i Komisja powinny, w 
stosownych przypadkach, zastąpić krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyznaczone na podstawie 
dyrektywy […] powinny kontynuować 
prowadzenie działań związanych realizacją 
programów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych 
przez radę. W celu zapewnienia 
przejrzystości i kontroli demokratycznej, a 
także ochrony praw instytucji unijnych, 
rada powinna odpowiadać przed 
Parlamentem Europejskim i Radą za 
wszystkie decyzje podejmowane na 
podstawie niniejszego wniosku. Również z 
uwagi na przejrzystość i kontrolę 
demokratyczną parlamentom narodowym 

(21) Rada i Komisja powinny, w 
stosownych przypadkach, zastąpić krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wyznaczone na 
podstawie dyrektywy […] w odniesieniu 
do wszystkich aspektów związanych z 
procesem decyzyjnym w przypadkach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyznaczone na podstawie 
dyrektywy […] powinny kontynuować 
prowadzenie działań związanych realizacją 
programów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych 
przez radę. W celu zapewnienia 
przejrzystości i kontroli demokratycznej, a 
także ochrony praw instytucji unijnych, 
rada powinna odpowiadać przed 
Parlamentem Europejskim i Radą Unii 
Europejskiej za wszystkie decyzje 
podejmowane na podstawie niniejszego 
wniosku, w przypadkach, w których jej 
plany i/lub działania nie wynikały ze 
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powinny przysługiwać pewne prawa do 
uzyskania informacji na temat działalności 
rady oraz do podjęcia z nią dialogu. 

szczegółowych instrukcji Komisji. 
Również z uwagi na przejrzystość i 
kontrolę demokratyczną parlamentom 
narodowym powinny przysługiwać pewne 
prawa do uzyskania informacji na temat 
działalności rady oraz do podjęcia z nią 
dialogu. 

Or. en 

Poprawka  141 
Burkhard Balz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 23 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W celu zapewnienia jednolitego 
podejścia do instytucji i grup rada 
powinna być uprawniona do sporządzania 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji takich instytucji i grup. Rada 
powinna oceniać możliwość 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup oraz, w 
stosownych przypadkach, wprowadzać 
środki celem usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rada powinna zobowiązywać 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do stosowania 
tych niezbędnych środków służących 
usunięciu przeszkód w przeprowadzaniu 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w celu 
zapewnienia spójności i możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danych instytucji. 

(23) Ze względu na wrażliwy charakter 
danych, które należy uwzględnić w 
planach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być uprawniona do sporządzania planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji takich instytucji i grup. To 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny 
sporządzać plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji danych 
instytucji kredytowych i grup. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z poprawkami do art. 7 i biorąc pod uwagę wrażliwy charakter informacji, które 
należy uwzględnić w planach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, plany te powinien 
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sporządzać właściwy krajowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Rada 
powinna otrzymywać jedynie informacje niezbędne do pełnienia swoich zadań wynikających z 
niniejszego rozporządzenia. Poufne lub wrażliwe informacje związane z działalnością 
instytucji kredytowej nie mogą być przekazywane radzie. 

Poprawka  142 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 23 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W celu zapewnienia jednolitego 
podejścia do instytucji i grup rada powinna 
być uprawniona do sporządzania planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji takich instytucji i grup. Rada 
powinna oceniać możliwość 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup oraz, w 
stosownych przypadkach, wprowadzać 
środki celem usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rada powinna zobowiązywać 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do stosowania 
tych niezbędnych środków służących 
usunięciu przeszkód w przeprowadzaniu 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w celu 
zapewnienia spójności i możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danych instytucji. 

(23) W celu zapewnienia jednolitego 
podejścia do instytucji i grup rada powinna 
być uprawniona do koordynacji 
sporządzania planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji takich 
instytucji i grup. Rada powinna oceniać 
możliwość przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup oraz, w 
stosownych przypadkach, wprowadzać 
środki celem usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rada powinna zobowiązywać 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do stosowania 
tych niezbędnych środków służących 
usunięciu przeszkód w przeprowadzaniu 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w celu 
zapewnienia spójności i możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danych instytucji. 

Or. en 

Poprawka  143 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 23 



 

AM\1006888PL.doc 55/196 PE521.747v01-00 

 PL 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W celu zapewnienia jednolitego 
podejścia do instytucji i grup rada powinna 
być uprawniona do sporządzania planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji takich instytucji i grup. Rada 
powinna oceniać możliwość 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup oraz, w 
stosownych przypadkach, wprowadzać 
środki celem usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rada powinna zobowiązywać 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do stosowania 
tych niezbędnych środków służących 
usunięciu przeszkód w przeprowadzaniu 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w celu 
zapewnienia spójności i możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danych instytucji. 

 

 

 

 
 
 
Or. en  

(23) W celu zapewnienia jednolitego 
podejścia do instytucji i grup rada powinna 
być uprawniona do sporządzania planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji takich instytucji i grup. Rada 
powinna oceniać możliwość 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup oraz, w 
stosownych przypadkach, wprowadzać 
środki celem usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rada powinna zobowiązywać 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do stosowania 
tych niezbędnych środków służących 
usunięciu przeszkód w przeprowadzaniu 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w celu 
zapewnienia spójności i możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danych instytucji. Ze względu 
na właściwy dla danej instytucji i poufny 
charakter informacji zawartych w 
planach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji decyzje 
dotyczące sporządzania i oceny planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także stosowania należytych 
środków powinna podejmować rada 
podczas swoich sesji wykonawczych. 

Poprawka  144 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 23 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W celu zapewnienia jednolitego 
podejścia do instytucji i grup rada powinna 
być uprawniona do sporządzania planów 

(23) W celu zapewnienia jednolitego 
podejścia do instytucji i grup rada powinna 
być uprawniona do sporządzania na swojej 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji takich instytucji i grup. Rada 
powinna oceniać możliwość 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup oraz, w 
stosownych przypadkach, wprowadzać 
środki celem usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rada powinna zobowiązywać 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do stosowania 
tych niezbędnych środków służących 
usunięciu przeszkód w przeprowadzaniu 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w celu 
zapewnienia spójności i możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danych instytucji. 

sesji wykonawczej planów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji takich 
instytucji i grup. Rada powinna oceniać 
możliwość przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup oraz, w 
stosownych przypadkach, wprowadzać 
środki celem usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rada powinna zobowiązywać 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do stosowania 
tych niezbędnych środków służących 
usunięciu przeszkód w przeprowadzaniu 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w celu 
zapewnienia spójności i możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danych instytucji. 

Or. en 

Poprawka  145 
Olle Ludvigsson 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 24 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Or. en 
 

(24a) Plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny 
uwzględniać skutki dla pracowników oraz 
obejmować procedury informowania 
pracowników oraz ich przedstawicieli, a 
także konsultuje się z nimi przez cały 
proces restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W związku z tym konieczne jest 
poszanowanie, w stosownych 
przypadkach, układów zbiorowych lub 
innych ustaleń z partnerami społecznymi. 
Plany restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji należy niezwłocznie po ich 
zakończeniu zakomunikować 
pracownikom i ich przedstawicielom. 
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Poprawka  146 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 24 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Or. en 
 

(24a) Globalne instytucje o znaczeniu 
systemowym oraz inne instytucje o 
znaczeniu systemowym, ze względu na 
swój charakter, nie są kompatybilne ze 
skuteczną i solidną gospodarką rynkową, 
między innymi ponieważ korzystają one ze 
znacznych dotacji ukrytych, a nawet przy 
stosowaniu instrumentów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji utrzymuje się 
ryzyko, że niemożliwa będzie ich 
restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja bez udziału funduszy 
publicznych. Konieczne są zatem 
działania prewencyjne podejmowane przez 
radę w rozsądnych ramach czasowych, w 
tym znaczne ograniczenie wielkości, 
współzależności i złożoności. 

Poprawka  147 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 25 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Podstawą ustanowienia jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
ramy dyrektywy […] oraz jednolity 
mechanizm nadzorczy. Rada powinna być 
zatem uprawniona do interwencji na 
wczesnym etapie w przypadkach, gdy 
pogarsza się sytuacja finansowa lub 
wypłacalność instytucji. Informacje, które 
rada otrzymuje od krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub EBC na tym etapie, są 
niezbędne do ustalenia, jakie działania 

(25) Podstawą ustanowienia jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
ramy dyrektywy […] oraz jednolity 
mechanizm nadzorczy. Rada powinna być 
zatem upoważniona do interwencji na 
wczesnym etapie w przypadkach, gdy 
pogarsza się sytuacja finansowa lub 
wypłacalność instytucji. Informacje, które 
rada otrzymuje od krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub EBC na tym etapie, są 
niezbędne do ustalenia, jakie działania 
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może ona podjąć w celu przygotowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej danej 
instytucji. 

może ona podjąć w celu przygotowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danej instytucji. 

Or. en 

Poprawka  148 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 25 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Podstawą ustanowienia jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
ramy dyrektywy […] oraz jednolity 
mechanizm nadzorczy. Rada powinna być 
zatem uprawniona do interwencji na 
wczesnym etapie w przypadkach, gdy 
pogarsza się sytuacja finansowa lub 
wypłacalność instytucji. Informacje, które 
rada otrzymuje od krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub EBC na tym etapie, są 
niezbędne do ustalenia, jakie działania 
może ona podjąć w celu przygotowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej danej 
instytucji. 

(25) Podstawą ustanowienia jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
ramy dyrektywy […] oraz jednolity 
mechanizm nadzorczy. Rada powinna być 
zatem uprawniona do interwencji na 
wczesnym etapie w przypadkach, gdy 
pogarsza się sytuacja finansowa lub 
wypłacalność instytucji. Informacje, które 
rada otrzymuje od EBC na tym etapie, są 
niezbędne do ustalenia, jakie działania 
może ona podjąć w celu przygotowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danej instytucji. 

Or. en 
 

Poprawka  149 
Peter Simon 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 25 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Podstawą ustanowienia jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
ramy dyrektywy […] oraz jednolity 
mechanizm nadzorczy. Rada powinna być 
zatem uprawniona do interwencji na 
wczesnym etapie w przypadkach, gdy 

(25) Jednolity mechanizm restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji należy 
dostosować do ram dyrektywy […] oraz 
jednolitego mechanizmu nadzorczego. 
Rada powinna być zatem uprawniona do 
interwencji na wczesnym etapie w 
przypadkach, gdy pogarsza się sytuacja 
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pogarsza się sytuacja finansowa lub 
wypłacalność instytucji. Informacje, które 
rada otrzymuje od krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub EBC na tym etapie, są 
niezbędne do ustalenia, jakie działania 
może ona podjąć w celu przygotowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej danej 
instytucji. 

finansowa lub wypłacalność instytucji. 
Informacje, które rada otrzymuje od 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub EBC na 
tym etapie, są niezbędne do ustalenia, jakie 
działania może ona podjąć w celu 
przygotowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji danej 
instytucji. 

Or. de 

Poprawka  150 
Burkhard Balz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 27 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli 
Komisja podejmie decyzję o objęciu danej 
instytucji restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, rada powinna 
niezwłocznie przyjąć program 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określający szczegóły dotyczące 
zastosowania instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz wykonania uprawnień, a 
także wykorzystania mechanizmów 
finansowania. 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. 
Komisja nie powinna odgrywać 
przewodniej roli w procesie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i nie powinna być uprawniona 
do podejmowania decyzji o objęciu 
instytucji kredytowej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. 

Or. en 

Poprawka  151 
Sharon Bowles 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 27 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
podejmie decyzję o objęciu danej instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania. 

 

 

 
Or. en 
 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. 
Komisja powinna mieć dostęp do 
wszelkich informacji, które uzna za 
niezbędne do podjęcia uzasadnionej 
decyzji w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji do celów związanych z 
zasadami pomocy państwa oraz skutków 
dla całego jednolitego rynku, w tym dla 
któregokolwiek zainteresowanego 
państwa członkowskiego lub 
przedsiębiorstwa, jednak nie w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli EBC 
podejmie decyzję o objęciu danej instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania. 

Poprawka  152 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 27 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
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przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
podejmie decyzję o objęciu danej instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania. 

przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji rada powinna 
mieć dostęp do wszelkich informacji, które 
uzna za niezbędne do podjęcia 
uzasadnionej decyzji w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Jeżeli EBC podejmie decyzję o 
objęciu danej instytucji restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, rada wraz z 
krajowymi organami ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji państwa 
macierzystego powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania. 

Or. en 

Poprawka  153 
Peter Simon 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 27 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
podejmie decyzję o objęciu danej instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie; dostęp 
deponentów przynajmniej do 
gwarantowanych depozytów należy 
zapewnić możliwie jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie, w którym – 
zgodnie z dyrektywą […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie systemów 
gwarancji depozytów – zapewnia się 
deponentom dostęp do gwarantowanych 
depozytów w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego. W trakcie 
przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
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szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania. 

powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
podejmie decyzję o objęciu danej instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania. Rada 
powinna przy tym ściśle współpracować z 
EBC, właściwymi organami krajowymi, 
jak również krajowymi organami ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz systemami gwarancji 
depozytów.  

Or. de 

Poprawka  154 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 27 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
podejmie decyzję o objęciu danej instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
podejmie decyzję o przyjęciu projektu 
decyzji opracowanej przez radę dotyczącej 
objęcia danej instytucji restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, rada powinna 
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uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania. 

niezwłocznie przyjąć program 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określający szczegóły dotyczące 
zastosowania instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz wykonania uprawnień, a 
także wykorzystania mechanizmów 
finansowania. 

Or. en 

Poprawka  155 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 27 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
podejmie decyzję o objęciu danej instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada powinna niezwłocznie 
przyjąć program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania. 

(27) W celu ograniczenia zaburzeń na 
rynkach finansowych i zaburzeń 
gospodarki restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja powinna zostać 
przeprowadzona w krótkim czasie. W 
trakcie przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Komisja 
powinna mieć dostęp do wszelkich 
informacji, które uzna za niezbędne do 
podjęcia uzasadnionej decyzji w ramach 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
na zalecenie rady podejmie decyzję o 
objęciu danej instytucji restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, rada powinna 
niezwłocznie przyjąć proponowany w 
zaleceniu program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
szczegóły dotyczące zastosowania 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonania 
uprawnień, a także wykorzystania 
mechanizmów finansowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Komisja jest uprawniona do posiadania dostępu do informacji przez pełny udział w radzie. To 
rada jako odrębny podmiot prawny, który bada każdą sytuację, a także rada jako niezależny 
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organ stworzony w tym celu, podejmuje istotne decyzje dotyczące objęcia instytucji 
restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją. Komisja jest odpowiedzialna za decyzję 
formalną w celu zapewnienia zgodności z Traktatami unijnymi. 

Poprawka  156 
Thomas Händel 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 28 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Likwidacja instytucji będącej na progu 
upadłości w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego może 
zagrażać stabilności finansowej, zakłócać 
świadczenie podstawowych usług i 
wpływać na ochronę deponentów. W takim 
przypadku istnieje interes publiczny 
przemawiający za zastosowaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Cele 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny zatem obejmować: 
zapewnienie ciągłości świadczenia 
podstawowych usług finansowych, 
utrzymanie stabilności systemu 
finansowego, ograniczenie pokusy 
nadużycia poprzez ograniczenie do 
minimum zakładania publicznego wsparcia 
finansowego na rzecz instytucji będących 
na progu upadłości oraz ochronę 
deponentów. 

(28) Likwidacja instytucji będącej na progu 
upadłości w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego może 
zagrażać stabilności finansowej, zakłócać 
świadczenie podstawowych usług i 
wpływać na ochronę deponentów. W takim 
przypadku istnieje interes publiczny 
przemawiający za zastosowaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Cele 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny zatem obejmować: 
zapewnienie ciągłości świadczenia 
podstawowych usług finansowych, 
utrzymanie stabilności systemu 
finansowego, ograniczenie pokusy 
nadużycia poprzez ograniczenie do 
minimum zakładania publicznego wsparcia 
finansowego na rzecz instytucji będących 
na progu upadłości, ochronę deponentów 
oraz przyczynianie się do trwałego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

Or. en 

Poprawka  157 
Thomas Händel 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 29 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Zanim jednak podjęta zostanie 
ewentualna decyzja o kontynuacji 

(29) Zanim jednak podjęta zostanie 
ewentualna decyzja o kontynuacji 
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działalności przez instytucję, należy 
zawsze rozważyć likwidację 
niewypłacalnej instytucji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego. 
Prowadzenie działalności przez 
niewypłacalną instytucję powinno być 
kontynuowane w celu utrzymania 
stabilności finansowej i przy 
wykorzystaniu, w możliwie największym 
stopniu, środków prywatnych. Można tego 
dokonać poprzez zbycie na rzecz nabywcy 
z sektora prywatnego lub połączenie z 
takim nabywcą, bądź w wyniku umorzenia 
zobowiązań instytucji lub konwersji jej 
długu na kapitał własny na potrzeby 
dokapitalizowania. 

działalności przez instytucję, należy 
zawsze rozważyć likwidację 
niewypłacalnej instytucji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego. 
Prowadzenie działalności przez 
niewypłacalną instytucję może być 
kontynuowane w celu utrzymania 
stabilności finansowej i przy 
wykorzystaniu środków prywatnych. 
Można tego dokonać poprzez zbycie na 
rzecz nabywcy z sektora prywatnego lub 
połączenie z takim nabywcą, bądź w 
wyniku umorzenia zobowiązań instytucji 
lub konwersji jej długu na kapitał własny 
na potrzeby dokapitalizowania. 

Or. en 

Poprawka  158 
Thomas Händel 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 29 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (29a) Obecny kryzys gospodarczy został w 
znacznym stopniu spowodowany przez 
branżę finansową, w której zbyt wiele 
podmiotów stało się zbyt dużymi, by upaść, 
i musiało uzyskać dofinansowanie ze 
środków publicznych. Wbrew logice 
gospodarki rynkowej straty poniosło 
społeczeństwo, a korzyści uzyskały 
podmioty prywatne. Należy przypomnieć, 
że kluczowa rola instytucji finansowych 
polega na przeznaczeniu oszczędności na 
produktywne inwestycje. Wraz z 
wynalezieniem różnych toksycznych 
instrumentów finansowych i wątpliwych 
praktyk biznesowych, które polegały na 
przykład na przyjęciu bardzo wysokich 
celów w zakresie dochodów, taka rola 
została wyparta przez krótkoterminową 
maksymalizację zysku, przy ograniczonej 
wartości dodanej dla społeczeństwa. 
Konieczne jest zatem ograniczenie sektora 
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finansowego do jego podstawowych 
funkcji. A zatem instytucje, które 
osiągnęły wielkość i poziom wzajemnego 
powiązania mogący stanowić zagrożenie 
systemowe dla działania gospodarki 
jednego z państw członkowskich lub całej 
UE, powinny zostać objęte 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, gdyż w perspektywie 
długookresowej doprowadzi to do bardziej 
zrównoważonego i trwałego wzrostu. 

Or. en 

Poprawka  159 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 30 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Podczas wykonywania uprawnień w 
zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji Komisja i rada powinny 
zapewnić: poniesienie przez akcjonariuszy 
i wierzycieli odpowiedniej części strat, 
wymianę osób zarządzających, 
ograniczenie kosztów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji do 
minimum oraz podobne traktowanie 
wszystkich wierzycieli niewypłacalnej 
instytucji należących do tej samej 
kategorii. 

(30) Podczas wykonywania uprawnień w 
zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji rada powinna zapewnić: 
poniesienie przez akcjonariuszy i 
wierzycieli odpowiedniej części strat, 
wymianę osób zarządzających lub 
wprowadzenie nadzwyczajnych osób 
zarządzających, ograniczenie kosztów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji do minimum oraz 
podobne traktowanie wszystkich 
wierzycieli niewypłacalnej instytucji 
należących do tej samej kategorii. 

Or. en 

Poprawka  160 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 30 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Podczas wykonywania uprawnień w 
zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej 

(30) Podczas wykonywania uprawnień w 
zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji Komisja i rada powinny 
zapewnić: poniesienie przez akcjonariuszy 
i wierzycieli odpowiedniej części strat, 
wymianę osób zarządzających, 
ograniczenie kosztów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji do 
minimum oraz podobne traktowanie 
wszystkich wierzycieli niewypłacalnej 
instytucji należących do tej samej 
kategorii. 

likwidacji rada i organy krajowe powinny 
zapewnić: poniesienie przez akcjonariuszy 
i wierzycieli odpowiedniej części strat, 
wymianę osób zarządzających, 
ograniczenie kosztów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji do 
minimum oraz podobne traktowanie 
wszystkich wierzycieli niewypłacalnej 
instytucji należących do tej samej 
kategorii. 

Or. en 

Poprawka  161 
Thomas Händel 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 31 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Ograniczenia praw akcjonariuszy i 
wierzycieli powinny być zgodne z art. 52 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Instrumenty restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji należy zatem 
stosować wyłącznie w odniesieniu do 
instytucji będących na progu upadłości lub 
zagrożonych upadłością i jedynie jeśli jest 
to konieczne do osiągnięcia celu leżącego 
w interesie ogólnym, jakim jest stabilność 
finansowa. Instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji należy 
stosować w szczególności, jeżeli dana 
instytucja nie może zostać zlikwidowana w 
ramach zwykłego postępowania 
upadłościowego bez destabilizacji systemu 
finansowego i niezbędne są środki w celu 
zapewnienia szybkiego przeniesienia i 
ciągłości funkcji o znaczeniu 
systemowym, oraz jeżeli nie ma realnych 
szans na zaproponowanie przez sektor 
prywatny alternatywnego rozwiązania, w 
tym podwyższenia kapitału przez obecnych 
akcjonariuszy lub przez osobę trzecią o 
kwotę umożliwiającą przywrócenie pełnej 
rentowności instytucji. 

(31) Instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji należy 
stosować w odniesieniu do instytucji 
będących na progu upadłości lub 
zagrożonych upadłością lub do instytucji, 
które osiągnęły krytyczną wielkość i 
jedynie jeśli jest to konieczne do 
osiągnięcia celu leżącego w interesie 
ogólnym, jakim jest stabilność finansowa 
oraz trwały i zrównoważony wzrost. 
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Or. en 

Poprawka  162 
Thomas Händel 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 32 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Ingerencja w prawa własności nie 
powinna być nieproporcjonalna. W 
związku z powyższym zainteresowani 
akcjonariusze lub wierzyciele nie powinni 
ponosić większych strat niż te, które 
ponieśliby, gdyby instytucja została 
zlikwidowana w chwili, gdy podejmowana 
jest decyzja o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W przypadku 
częściowego przeniesienia aktywów 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją na rzecz 
nabywcy z sektora prywatnego lub 
instytucji pomostowej, pozostała część 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją powinna zostać 
zlikwidowana w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego. W celu 
ochrony aktualnych akcjonariuszy i 
wierzycieli instytucji podczas 
postępowania upadłościowego powinni być 
oni uprawnieni do wypłaty ich roszczeń w 
kwocie nie mniejszej od szacowanej 
kwoty, którą odzyskaliby, gdyby cała 
instytucja została zlikwidowana w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego. 

(32) Ingerencja w prawa własności nie 
powinna być nieproporcjonalna i zawsze 
powinna być zgodna z ochroną ogólnego 
interesu publicznego. W związku z 
powyższym zainteresowani akcjonariusze 
lub wierzyciele nie powinni ponosić 
większych strat niż te, które ponieśliby, 
gdyby instytucja została zlikwidowana w 
chwili, gdy podejmowana jest decyzja o 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W przypadku częściowego 
przeniesienia aktywów instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją na rzecz nabywcy z sektora 
prywatnego lub instytucji pomostowej, 
pozostała część instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją powinna zostać zlikwidowana w 
ramach zwykłego postępowania 
upadłościowego. W celu ochrony 
aktualnych akcjonariuszy i wierzycieli 
instytucji podczas postępowania 
upadłościowego powinni być oni 
uprawnieni do wypłaty ich roszczeń w 
kwocie nie mniejszej od szacowanej 
kwoty, którą odzyskaliby, gdyby cała 
instytucja została zlikwidowana w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego. 

Or. en 

Poprawka  163 
Peter Simon 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 32 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Ingerencja w prawa własności nie 
powinna być nieproporcjonalna. W 
związku z powyższym zainteresowani 
akcjonariusze lub wierzyciele nie powinni 
ponosić większych strat niż te, które 
ponieśliby, gdyby instytucja została 
zlikwidowana w chwili, gdy podejmowana 
jest decyzja o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W przypadku 
częściowego przeniesienia aktywów 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją na rzecz 
nabywcy z sektora prywatnego lub 
instytucji pomostowej, pozostała część 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją powinna zostać 
zlikwidowana w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego. W celu 
ochrony aktualnych akcjonariuszy i 
wierzycieli instytucji podczas 
postępowania upadłościowego powinni być 
oni uprawnieni do wypłaty ich roszczeń w 
kwocie nie mniejszej od szacowanej 
kwoty, którą odzyskaliby, gdyby cała 
instytucja została zlikwidowana w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego. 

(32) Ingerencja w prawa własności nie 
powinna być nieproporcjonalna. W 
związku z powyższym zainteresowani 
akcjonariusze lub wierzyciele nie powinni 
ponosić większych strat niż te, które 
ponieśliby, gdyby instytucja została 
zlikwidowana w chwili, gdy podejmowana 
jest decyzja o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W przypadku 
częściowego przeniesienia aktywów 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją na rzecz 
nabywcy z sektora prywatnego lub 
instytucji pomostowej, pozostała część 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją powinna zostać 
zlikwidowana w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego. W celu 
ochrony aktualnych akcjonariuszy i 
wierzycieli instytucji podczas 
postępowania upadłościowego powinni być 
oni uprawnieni do wypłaty ich roszczeń w 
kwocie nie mniejszej od szacowanej 
kwoty, którą odzyskaliby, gdyby cała 
instytucja została zlikwidowana w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego. 
Podczas korzystania z uprawnień do 
zamiany na kapitał własny w ramach 
instrumentu umorzenia lub konwersji 
długu należy uwzględnić formę prawną 
instytucji, ponieważ zamiana roszczeń lub 
instrumentów dłużnych na kapitał własny 
może nie być rozsądnym rozwiązaniem, 
jak na przykład w przypadku udziałów 
spółdzielczych. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Zamiana roszczeń lub instrumentów dłużnych na kapitał własny może nie być rozsądnym 
rozwiązaniem ze względu na formę prawną, ponieważ udziały własnościowe nie są wymienne 
(na przykład w przypadku udziałów spółdzielczych). 
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Poprawka  164 
Marianne Thyssen 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 34 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) Ważne jest, by straty były ujmowane 
natychmiast z chwilą upadłości danej 
instytucji. Głównym wyznacznikiem 
wyceny aktywów i zobowiązań instytucji 
będących na progu upadłości powinna być 
ich wartość rynkowa w chwili 
zastosowania instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz stopień prawidłowości 
funkcjonowania rynków. Jeżeli rynki 
funkcjonują wyraźnie nieprawidłowo, 
wycena powinna zostać przeprowadzona 
według należycie uzasadnionej 
długoterminowej wartości gospodarczej 
aktywów i zobowiązań. Należy zapewnić 
możliwość dokonania przez radę – z uwagi 
na pilność sytuacji – szybkiej, 
tymczasowej wyceny aktywów i 
zobowiązań instytucji będącej na progu 
upadłości, która powinna obowiązywać do 
czasu dokonania niezależnej wyceny. 

(34) Ważne jest, by straty były ujmowane 
natychmiast z chwilą upadłości danej 
instytucji. Głównym wyznacznikiem 
wyceny aktywów i zobowiązań instytucji 
będących na progu upadłości powinna być 
ich wartość rynkowa w chwili 
zastosowania instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz stopień efektywnego 
funkcjonowania rynków. Jeżeli rynki 
funkcjonują wyraźnie nieprawidłowo, 
wycena powinna zostać przeprowadzona 
według należycie uzasadnionej 
długoterminowej wartości gospodarczej 
aktywów i zobowiązań. Należy zapewnić 
możliwość dokonania przez radę – z uwagi 
na pilność sytuacji – szybkiej, 
tymczasowej wyceny aktywów i 
zobowiązań instytucji będącej na progu 
upadłości, która powinna obowiązywać do 
czasu dokonania niezależnej wyceny. 

Or. nl 

Poprawka  165 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 36 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Komisja powinna zapewnić ramy 
działań w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinny 
zostać podjęte w zależności od 
okoliczności danej sprawy, i powinna być 
w stanie wskazać wszystkie niezbędne 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 

(36) Rada wraz z krajowymi organami ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny zapewnić ramy działań 
w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinny 
zostać podjęte w zależności od 
okoliczności danej sprawy, i powinny być 
w stanie wskazać wszystkie niezbędne 
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zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

Or. en 

Poprawka  166 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 36 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Komisja powinna zapewnić ramy 
działań w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinny 
zostać podjęte w zależności od 
okoliczności danej sprawy, i powinna być 
w stanie wskazać wszystkie niezbędne 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 

(36) Rada powinna zapewnić ramy działań 
w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinny 
zostać podjęte po przyjęciu planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji odnośnych podmiotów oraz w 
zależności od okoliczności danej sprawy, i 
powinna być w stanie wskazać wszystkie 
niezbędne instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
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konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

Or. en 

Poprawka  167 
Sari Essayah 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 36 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Komisja powinna zapewnić ramy 
działań w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinny 
zostać podjęte w zależności od 
okoliczności danej sprawy, i powinna być 
w stanie wskazać wszystkie niezbędne 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

(36) Komisja i Rada Unii Europejskiej 
powinny zapewnić ramy działań w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które powinny zostać podjęte w 
zależności od okoliczności danej sprawy, i 
powinny być w stanie wskazać wszystkie 
niezbędne instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

Or. en 
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Poprawka  168 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 36 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Komisja powinna zapewnić ramy 
działań w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinny 
zostać podjęte w zależności od 
okoliczności danej sprawy, i powinna być 
w stanie wskazać wszystkie niezbędne 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

(36) Komisja, na podstawie projektu 
decyzji przygotowanego przez radę, 
powinna zapewnić ramy działań w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które powinny zostać podjęte w 
zależności od okoliczności danej sprawy, i 
powinna być w stanie wskazać wszystkie 
niezbędne instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

Or. en 

Poprawka  169 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 36 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) Komisja powinna zapewnić ramy 
działań w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinny 

(36) Komisja, na zalecenie rady, powinna 
zapewnić ramy działań w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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zostać podjęte w zależności od 
okoliczności danej sprawy, i powinna być 
w stanie wskazać wszystkie niezbędne 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

likwidacji, które powinny zostać podjęte w 
zależności od okoliczności danej sprawy, i 
powinna być w stanie wskazać wszystkie 
niezbędne instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych. 

Or. en 

Poprawka  170 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 37 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Instrument zbycia wyodrębnionej 
części przedsiębiorstwa powinien pozwolić 
na dokonanie sprzedaży instytucji lub 
części jej przedsiębiorstwa jednemu 
nabywcy lub większej liczbie nabywców 
bez zgody akcjonariuszy. 

(37) Zgodnie z dyrektywą w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […] 
instrument zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa powinien pozwolić na 
dokonanie sprzedaży instytucji lub części 
jej przedsiębiorstwa jednemu nabywcy lub 
większej liczbie nabywców bez zgody 
akcjonariuszy. 

Or. en 

Poprawka  171 
Sharon Bowles 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 38 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Instrument wydzielenia aktywów 
powinien umożliwiać organom 
przeniesienie aktywów zagrożonych lub 
aktywów o obniżonej jakości do odrębnego 
podmiotu. Instrument ten powinien być 
stosowany jedynie równocześnie z innymi 
instrumentami, aby zapobiec uzyskaniu 
przez instytucję będącą na progu upadłości 
nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej. 

(38) Zgodnie z dyrektywą w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […] 
instrument wydzielenia aktywów powinien 
umożliwiać organom przeniesienie 
aktywów zagrożonych lub aktywów o 
obniżonej jakości do odrębnego podmiotu. 
Instrument ten powinien być stosowany 
jedynie równocześnie z innymi 
instrumentami, aby zapobiec uzyskaniu 
przez instytucję będącą na progu upadłości 
nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej. 

Or. en 

Poprawka  172 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 39 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Skuteczny system restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinien 
ograniczać do minimum ponoszone przez 
podatników koszty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
będącej na progu upadłości. System ten 
powinien również umożliwiać 
restrukturyzację i uporządkowaną 
likwidację także dużych instytucji o 
znaczeniu systemowym w sposób 
niezagrażający stabilności finansowej. 
Instrument umorzenia lub konwersji długu 
umożliwia osiągnięcie tego celu, 
zapewniając poniesienie przez 
akcjonariuszy i wierzycieli danego 
podmiotu odpowiedniej części strat i 
odpowiedniej części wspomnianych 
kosztów. W tym celu Rada Stabilności 
Finansowej zaleciła, by ramy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

(39) Skuteczny system restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinien 
ograniczać do minimum ponoszone przez 
podatników koszty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
będącej na progu upadłości. System ten 
powinien również umożliwiać 
restrukturyzację i uporządkowaną 
likwidację także dużych instytucji o 
znaczeniu systemowym w sposób 
niezagrażający stabilności finansowej. 
Instrument umorzenia lub konwersji długu 
umożliwia osiągnięcie tego celu, 
zapewniając poniesienie przez 
akcjonariuszy i wierzycieli danego 
podmiotu odpowiedniej części strat i 
odpowiedniej części wspomnianych 
kosztów. W tym celu Rada Stabilności 
Finansowej zaleciła, by ramy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji obejmowały ustawowe 
uprawnienia dotyczące umorzenia 
zobowiązań jako dodatkowe rozwiązanie 
w powiązaniu z innymi instrumentami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

likwidacji obejmowały ustawowe 
uprawnienia dotyczące umorzenia 
zobowiązań jako instrument pierwszego 
wyboru w powiązaniu z innymi 
instrumentami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  173 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 40 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) W celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności w przypisywaniu strat 
wierzycielom w szeregu okoliczności, 
instrument umorzenia lub konwersji długu 
należy stosować zarówno w przypadku gdy 
celem jest restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja instytucji 
będącej na progu upadłości w sposób 
pozwalający na dalsze prowadzenie przez 
nią działalności, jeśli istnieją realne szanse 
przywrócenia rentowności instytucji; jak i 
w przypadku gdy usługi o znaczeniu 
systemowym są przenoszone do instytucji 
pomostowej, a pozostała część instytucji 
zaprzestaje działalności i zostaje 
zlikwidowana. 

 
Or. en 
 

(40) Jak przewidziano w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […], 
w celu zapewnienia niezbędnej 
elastyczności w przypisywaniu strat 
wierzycielom w szeregu okoliczności 
instrument umorzenia lub konwersji długu 
należy stosować zarówno w przypadku gdy 
celem jest restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja instytucji 
będącej na progu upadłości w sposób 
pozwalający na dalsze prowadzenie przez 
nią działalności, jeśli istnieją realne szanse 
przywrócenia rentowności instytucji; jak i 
w przypadku gdy usługi o znaczeniu 
systemowym są przenoszone do instytucji 
pomostowej, a pozostała część instytucji 
zaprzestaje działalności i zostaje 
zlikwidowana. 

Poprawka  174 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 41 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(41) W przypadku gdy instrument 
umorzenia lub konwersji długu jest 

(41) Jak przewidziano w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
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stosowany w celu przywrócenia kapitału 
instytucji będącej na progu upadłości na 
potrzeby umożliwienia jej kontynuacji 
działalności, restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przy pomocy 
instrumentu umorzenia lub konwersji 
długu powinna zawsze towarzyszyć 
wymiana osób zarządzających oraz 
następująca po niej restrukturyzacja 
instytucji i jej działalności w sposób 
likwidujący przyczyny jej upadłości. Taka 
restrukturyzacja powinna być osiągnięta 
poprzez wdrożenie planu reorganizacji 
działalności. 

uporządkowanej likwidacji banków […], 
w przypadku gdy instrument umorzenia lub 
konwersji długu jest stosowany w celu 
przywrócenia kapitału instytucji będącej na 
progu upadłości na potrzeby umożliwienia 
jej kontynuacji działalności, 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przy pomocy instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu powinna 
zawsze towarzyszyć wymiana osób 
zarządzających oraz następująca po niej 
restrukturyzacja instytucji i jej działalności 
w sposób likwidujący przyczyny jej 
upadłości. Taka restrukturyzacja powinna 
być osiągnięta poprzez wdrożenie planu 
reorganizacji działalności. 

Or. en 

Poprawka  175 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 42 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Nie należy stosować instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu w stosunku 
do roszczeń, które są zabezpieczone 
różnymi formami zabezpieczeń lub 
gwarancji. W celu zapewnienia 
skuteczności instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu oraz umożliwienia 
osiągnięcia jego celów powinno być 
możliwe jego stosowanie w odniesieniu do 
jak najszerszego zakresu 
niezabezpieczonych zobowiązań instytucji 
będącej na progu upadłości. Z zakresu 
stosowania instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu należy jednakże wyłączyć 
niektóre rodzaje niezabezpieczonych 
zobowiązań. Ze względów porządku 
publicznego oraz dla zapewnienia 
skuteczności restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu nie należy 
stosować wobec depozytów chronionych 

(42) Jak przewidziano w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […], 
nie należy stosować instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu w stosunku 
do roszczeń, które są zabezpieczone 
różnymi formami zabezpieczeń lub 
gwarancji. W celu zapewnienia 
skuteczności instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu oraz umożliwienia 
osiągnięcia jego celów powinno być 
możliwe jego stosowanie w odniesieniu do 
jak najszerszego zakresu 
niezabezpieczonych zobowiązań instytucji 
będącej na progu upadłości. Z zakresu 
stosowania instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu należy jednakże wyłączyć 
niektóre rodzaje niezabezpieczonych 
zobowiązań. Ze względów porządku 
publicznego oraz dla zapewnienia 
skuteczności restrukturyzacji i 
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przepisami dyrektywy 94/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady15, 
zobowiązań względem pracowników 
instytucji będącej na progu upadłości ani 
wobec roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
dotyczących towarów i usług niezbędnych 
do bieżącego funkcjonowania instytucji. 

uporządkowanej likwidacji instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu nie należy 
stosować wobec depozytów chronionych 
przepisami dyrektywy 94/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady15, 
zobowiązań względem pracowników 
instytucji będącej na progu upadłości ani 
wobec roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
dotyczących towarów i usług niezbędnych 
do bieżącego funkcjonowania instytucji. 

__________________ __________________ 
15 Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 
r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów, Dz.U. L 135 z 31.5.1994, s. 5–
14. 

15 Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 
r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów, Dz.U. L 135 z 31.5.1994, s. 5–
14. 

Or. en 

Poprawka  176 
Nuno Melo 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 42 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Nie należy stosować instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu w stosunku 
do roszczeń, które są zabezpieczone 
różnymi formami zabezpieczeń lub 
gwarancji. W celu zapewnienia 
skuteczności instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu oraz umożliwienia 
osiągnięcia jego celów powinno być 
możliwe jego stosowanie w odniesieniu do 
jak najszerszego zakresu 
niezabezpieczonych zobowiązań instytucji 
będącej na progu upadłości. Z zakresu 
stosowania instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu należy jednakże wyłączyć 
niektóre rodzaje niezabezpieczonych 
zobowiązań. Ze względów porządku 
publicznego oraz dla zapewnienia 
skuteczności restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instrumentu 

(42) Nie należy stosować instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu w stosunku 
do roszczeń, które są zabezpieczone 
różnymi formami zabezpieczeń lub 
gwarancji. W celu zapewnienia 
skuteczności instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu oraz umożliwienia 
osiągnięcia jego celów powinno być 
możliwe jego stosowanie w odniesieniu do 
jak najszerszego zakresu 
niezabezpieczonych zobowiązań instytucji 
będącej na progu upadłości. Z zakresu 
stosowania instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu należy jednakże wyłączyć 
niektóre rodzaje niezabezpieczonych 
zobowiązań. Ze względów porządku 
publicznego oraz dla zapewnienia 
skuteczności restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instrumentu 
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umorzenia lub konwersji długu nie należy 
stosować wobec depozytów chronionych 
przepisami dyrektywy 94/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady15, 
zobowiązań względem pracowników 
instytucji będącej na progu upadłości ani 
wobec roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
dotyczących towarów i usług niezbędnych 
do bieżącego funkcjonowania instytucji.  

umorzenia lub konwersji długu nie można 
stosować wobec depozytów, niezależnie od 
ich charakteru i wartości, zobowiązań 
względem pracowników instytucji będącej 
na progu upadłości ani wobec roszczeń 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej dotyczących towarów i usług 
niezbędnych do bieżącego funkcjonowania 
instytucji. 

__________________  
15 Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 
r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów, Dz.U. L 135 z 31.5.1994, s. 5–
14. 

 

Or. pt 

Poprawka  177 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 42 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(42) Nie należy stosować instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu w stosunku 
do roszczeń, które są zabezpieczone 
różnymi formami zabezpieczeń lub 
gwarancji. W celu zapewnienia 
skuteczności instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu oraz umożliwienia 
osiągnięcia jego celów powinno być 
możliwe jego stosowanie w odniesieniu do 
jak najszerszego zakresu 
niezabezpieczonych zobowiązań instytucji 
będącej na progu upadłości. Z zakresu 
stosowania instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu należy jednakże wyłączyć 
niektóre rodzaje niezabezpieczonych 
zobowiązań. Ze względów porządku 
publicznego oraz dla zapewnienia 
skuteczności restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu nie należy 

(42) Nie należy stosować instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu w stosunku 
do roszczeń, które są zabezpieczone 
różnymi formami zabezpieczeń lub 
gwarancji. W celu zapewnienia 
skuteczności instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu oraz umożliwienia 
osiągnięcia jego celów powinno być 
możliwe jego stosowanie w odniesieniu do 
jak najszerszego zakresu 
niezabezpieczonych zobowiązań instytucji 
będącej na progu upadłości. Z zakresu 
stosowania instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu należy jednakże wyłączyć 
niektóre rodzaje niezabezpieczonych 
zobowiązań. Ze względów porządku 
publicznego oraz dla zapewnienia 
skuteczności restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu nie należy 
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stosować wobec depozytów chronionych 
przepisami dyrektywy 94/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady15, 
zobowiązań względem pracowników 
instytucji będącej na progu upadłości ani 
wobec roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
dotyczących towarów i usług niezbędnych 
do bieżącego funkcjonowania instytucji. 

stosować wobec depozytów chronionych 
przepisami dyrektywy 94/19/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady15, 
zobowiązań względem pracowników 
instytucji będącej na progu upadłości, 
obligacji zabezpieczonych ani wobec 
roszczeń związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej dotyczących 
towarów i usług niezbędnych do bieżącego 
funkcjonowania instytucji. 

__________________ __________________ 
15 Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 
r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów, Dz.U. L 135 z 31.5.1994, s. 5–
14. 

15 Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 
r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów, Dz.U. L 135 z 31.5.1994, s. 5–
14. 

Or. en 

Poprawka  178 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 43 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Deponenci, którzy posiadają depozyty 
gwarantowane przez system gwarancji 
depozytów, nie powinni być objęci 
stosowaniem instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu. System gwarancji 
depozytów wnosi jednakże wkład w 
finansowanie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w stopniu, w 
jakim musiałby wypłacić odszkodowania 
deponentom. Wykonywanie uprawnień w 
zakresie umorzenia lub konwersji długu 
zapewniłoby deponentom ciągły dostęp do 
ich depozytów, co jest głównym powodem, 
dla którego systemy gwarancji depozytów 
zostały utworzone. Nieuwzględnienie 
wkładu systemów gwarancji depozytów w 
tych przypadkach stanowiłoby 
niesprawiedliwą korzyść w porównaniu z 
pozostałymi wierzycielami, którzy 
podlegaliby wykonywaniu uprawnień 

(43) Jak przewidziano w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […], 
deponenci, którzy posiadają depozyty 
gwarantowane przez system gwarancji 
depozytów, nie powinni być objęci 
stosowaniem instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu. System gwarancji 
depozytów wnosi jednakże wkład w 
finansowanie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w stopniu, w 
jakim musiałby wypłacić odszkodowania 
deponentom. Wykonywanie uprawnień w 
zakresie umorzenia lub konwersji długu 
zapewniłoby deponentom ciągły dostęp do 
ich depozytów, co jest głównym powodem, 
dla którego systemy gwarancji depozytów 
zostały utworzone. Nieuwzględnienie 
wkładu systemów gwarancji depozytów w 
tych przypadkach stanowiłoby 
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przez organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

 
Or. en 
 

niesprawiedliwą korzyść w porównaniu z 
pozostałymi wierzycielami, którzy 
podlegaliby wykonywaniu uprawnień 
przez organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

Poprawka  179 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 43 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Deponenci, którzy posiadają depozyty 
gwarantowane przez system gwarancji 
depozytów, nie powinni być objęci 
stosowaniem instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu. System gwarancji 
depozytów wnosi jednakże wkład w 
finansowanie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w stopniu, w 
jakim musiałby wypłacić odszkodowania 
deponentom. Wykonywanie uprawnień w 
zakresie umorzenia lub konwersji długu 
zapewniłoby deponentom ciągły dostęp do 
ich depozytów, co jest głównym powodem, 
dla którego systemy gwarancji depozytów 
zostały utworzone. Nieuwzględnienie 
wkładu systemów gwarancji depozytów w 
tych przypadkach stanowiłoby 
niesprawiedliwą korzyść w porównaniu z 
pozostałymi wierzycielami, którzy 
podlegaliby wykonywaniu uprawnień 
przez organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

(43) Deponenci, którzy posiadają depozyty 
gwarantowane przez system gwarancji 
depozytów, oraz sam system gwarancji 
depozytów nie powinni być objęci 
stosowaniem instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu. Wykonywanie uprawnień 
w zakresie umorzenia lub konwersji długu 
zapewniłoby deponentom ciągły dostęp do 
ich depozytów. 

Or. en 

Poprawka  180 
Nuno Melo 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 43 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(43) Deponenci, którzy posiadają depozyty 
gwarantowane przez system gwarancji 
depozytów, nie powinni być objęci 
stosowaniem instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu. System gwarancji 
depozytów wnosi jednakże wkład w 
finansowanie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w stopniu, w 
jakim musiałby wypłacić odszkodowania 
deponentom. Wykonywanie uprawnień w 
zakresie umorzenia lub konwersji długu 
zapewniłoby deponentom ciągły dostęp do 
ich depozytów, co jest głównym powodem, 
dla którego systemy gwarancji depozytów 
zostały utworzone. Nieuwzględnienie 
wkładu systemów gwarancji depozytów w 
tych przypadkach stanowiłoby 
niesprawiedliwą korzyść w porównaniu z 
pozostałymi wierzycielami, którzy 
podlegaliby wykonywaniu uprawnień 
przez organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

(43) Deponenci, którzy posiadają 
depozyty, niezależnie od ich charakteru i 
wartości, nie mogą być objęci 
stosowaniem instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu. System gwarancji 
depozytów wnosi jednakże wkład w 
finansowanie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w stopniu, w 
jakim musiałby wypłacić odszkodowania 
deponentom. Wykonywanie uprawnień w 
zakresie umorzenia lub konwersji długu 
zapewniłoby deponentom ciągły dostęp do 
ich depozytów, co jest głównym powodem, 
dla którego systemy gwarancji depozytów 
zostały utworzone. Nieuwzględnienie 
wkładu systemów gwarancji depozytów w 
tych przypadkach stanowiłoby 
niesprawiedliwą korzyść w porównaniu z 
pozostałymi wierzycielami, którzy 
podlegaliby wykonywaniu uprawnień 
przez organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

Or. pt 

Poprawka  181 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 44 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) Aby dokonać podziału obciążeń w 
odniesieniu do udziałowców i wierzycieli 
nieuprzywilejowanych, zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji będzie mógł w drodze analogii 
stosować, począwszy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, instrument 
umorzenia lub konwersji długu. 

(44) Aby dokonać podziału obciążeń w 
odniesieniu do udziałowców i wierzycieli 
nieuprzywilejowanych, zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji będzie mógł w drodze analogii 
stosować, począwszy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, instrument 
umorzenia lub konwersji długu wobec tych 
zainteresowanych stron. 

Or. en 
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Poprawka  182 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 44 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(44) Aby dokonać podziału obciążeń w 
odniesieniu do udziałowców i wierzycieli 
nieuprzywilejowanych, zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji będzie mógł w drodze analogii 
stosować, począwszy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, instrument 
umorzenia lub konwersji długu. 

(44) Aby dokonać podziału obciążeń w 
odniesieniu do udziałowców i wierzycieli 
nieuprzywilejowanych, zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji będzie mógł w drodze analogii 
stosować, począwszy od wejścia w życie 
dyrektywy (w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków), instrument umorzenia 
lub konwersji długu. 

Or. en 

Poprawka  183 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 45 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Aby uniknąć sytuacji, w której 
instytucje dokonują strukturyzacji swoich 
zobowiązań w sposób, który ogranicza 
skuteczność instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu, rada powinna móc 
określić, że instytucje muszą stale posiadać 
określoną łączną kwotę funduszy 
własnych, długu podporządkowanego i 
zobowiązań uprzywilejowanych 
podlegających instrumentowi umorzenia 
lub konwersji długu, wyrażoną jako 
odsetek łącznych zobowiązań instytucji, 
które nie są uznawane za fundusze własne 
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/201316 
lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 

(45) Aby uniknąć sytuacji, w której 
instytucje dokonują strukturyzacji swoich 
zobowiązań w sposób, który ogranicza 
skuteczność instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu, rada powinna móc 
określić, że instytucje muszą stale posiadać 
określoną łączną kwotę funduszy 
własnych, długu podporządkowanego i 
zobowiązań uprzywilejowanych 
podlegających instrumentowi umorzenia 
lub konwersji długu, wyrażoną jako 
odsetek łącznych zobowiązań instytucji, z 
uwzględnieniem funduszy własnych. 
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2013 r.17. 

__________________  
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
648/2012, Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1. 

 

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności 
oraz nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U. L 
176 z 27.6.2013, s. 338. 

 

Or. en 

Poprawka  184 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 45 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Aby uniknąć sytuacji, w której 
instytucje dokonują strukturyzacji swoich 
zobowiązań w sposób, który ogranicza 
skuteczność instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu, rada powinna móc 
określić, że instytucje muszą stale posiadać 
określoną łączną kwotę funduszy 
własnych, długu podporządkowanego i 
zobowiązań uprzywilejowanych 
podlegających instrumentowi umorzenia 
lub konwersji długu, wyrażoną jako 
odsetek łącznych zobowiązań instytucji, 
które nie są uznawane za fundusze własne 
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/201316 
lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

(45) Aby uniknąć sytuacji, w której 
instytucje dokonują strukturyzacji swoich 
zobowiązań w sposób, który ogranicza 
skuteczność instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu, rada powinna móc 
określić, że instytucje muszą stale posiadać 
określoną łączną kwotę funduszy 
własnych, długu podporządkowanego i 
zobowiązań uprzywilejowanych 
podlegających instrumentowi umorzenia 
lub konwersji długu, wyrażoną jako 
odsetek łącznych zobowiązań instytucji, 
które nie są uznawane za fundusze własne 
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/201316 
lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 



 

AM\1006888PL.doc 85/196 PE521.747v01-00 

 PL 

Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r.17. 

Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r.17 i określonych w planach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

__________________ __________________ 
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
648/2012, Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1. 

16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 
dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
648/2012, Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1. 

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności oraz 
nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U. L 
176 z 27.6.2013, s. 338. 

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 
r. w sprawie warunków dopuszczenia 
instytucji kredytowych do działalności oraz 
nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 
2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.U. L 
176 z 27.6.2013, s. 338. 

Or. en 

Poprawka  185 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 46 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(46) Najbardziej odpowiednią metodę 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji należy wybrać na podstawie 
okoliczności sprawy, i w tym celu powinny 
być dostępne wszystkie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
przewidziane w dyrektywie […]. 

(46) Najbardziej odpowiednią metodę 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, która nie powinna być 
dyskryminująca dla któregokolwiek 
uczestniczącego lub nieuczestniczącego 
państwa członkowskiego lub grupy państw 
członkowskich, należy wybrać na 
podstawie okoliczności sprawy, i w tym 
celu powinny być dostępne wszystkie 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidziane w 
dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji banków […] i stosowane 
zgodnie z przepisami tej dyrektywy. 

Or. en 

Poprawka  186 
Sari Essayah 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 47 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(47) Na mocy dyrektywy […] krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powierzono 
uprawnienie do umarzania i konwersji 
instrumentów kapitałowych z uwagi na to, 
że warunki zastosowania umorzenia i 
konwersji instrumentów kapitałowych 
mogą być zbieżne z warunkami 
uruchomienia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a w takim 
przypadku należy ocenić, czy samo 
umorzenie i konwersja instrumentów 
kapitałowych jest wystarczające do 
przywrócenia dobrej kondycji finansowej 
danego podmiotu, czy też konieczne jest 
również podjęcie działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Zasadniczo będzie to 
wykorzystywane w kontekście 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Również w pełnieniu tej funkcji 
Komisja powinna zastąpić krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i powinna być w związku z tym 
uprawniona do dokonania oceny, czy 
warunki zastosowania umorzenia i 
konwersji instrumentów kapitałowych 
zostały spełnione, oraz do podjęcia decyzji 
o konieczności objęcia podmiotu 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, jeśli warunki jej uruchomienia 
również zostały spełnione. 

(47) Na mocy dyrektywy […] krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powierzono 
uprawnienie do umarzania i konwersji 
instrumentów kapitałowych z uwagi na to, 
że warunki zastosowania umorzenia i 
konwersji instrumentów kapitałowych 
mogą być zbieżne z warunkami 
uruchomienia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a w takim 
przypadku należy ocenić, czy samo 
umorzenie i konwersja instrumentów 
kapitałowych jest wystarczające do 
przywrócenia dobrej kondycji finansowej 
danego podmiotu, czy też konieczne jest 
również podjęcie działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Zasadniczo będzie to 
wykorzystywane w kontekście 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Również w pełnieniu tej funkcji 
rada, Komisja i Rada Unii Europejskiej 
powinny zastąpić krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i powinny być w związku z tym 
uprawnione do dokonania oceny, czy 
warunki zastosowania umorzenia i 
konwersji instrumentów kapitałowych 
zostały spełnione, oraz do podjęcia decyzji 
o konieczności objęcia podmiotu 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, jeśli warunki jej uruchomienia 
również zostały spełnione. 

Or. en 
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Poprawka  187 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 47 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(47) Na mocy dyrektywy […] krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powierzono 
uprawnienie do umarzania i konwersji 
instrumentów kapitałowych z uwagi na to, 
że warunki zastosowania umorzenia i 
konwersji instrumentów kapitałowych 
mogą być zbieżne z warunkami 
uruchomienia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a w takim 
przypadku należy ocenić, czy samo 
umorzenie i konwersja instrumentów 
kapitałowych jest wystarczające do 
przywrócenia dobrej kondycji finansowej 
danego podmiotu, czy też konieczne jest 
również podjęcie działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Zasadniczo będzie to 
wykorzystywane w kontekście 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Również w pełnieniu tej funkcji 
Komisja powinna zastąpić krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i powinna być w związku z tym 
uprawniona do dokonania oceny, czy 
warunki zastosowania umorzenia i 
konwersji instrumentów kapitałowych 
zostały spełnione, oraz do podjęcia decyzji 
o konieczności objęcia podmiotu 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, jeśli warunki jej uruchomienia 
również zostały spełnione. 

(47) Na mocy dyrektywy […] krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powierzono 
uprawnienie do umarzania i konwersji 
instrumentów kapitałowych z uwagi na to, 
że warunki zastosowania umorzenia i 
konwersji instrumentów kapitałowych 
mogą być zbieżne z warunkami 
uruchomienia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a w takim 
przypadku należy ocenić, czy samo 
umorzenie i konwersja instrumentów 
kapitałowych jest wystarczające do 
przywrócenia dobrej kondycji finansowej 
danego podmiotu, czy też konieczne jest 
również podjęcie działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Zasadniczo będzie to 
wykorzystywane w kontekście 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Również w pełnieniu tej funkcji 
rada powinna zastąpić krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i powinna być w związku z tym 
uprawniona do dokonania oceny, czy 
warunki zastosowania umorzenia i 
konwersji instrumentów kapitałowych 
zostały spełnione, oraz do podjęcia decyzji 
o konieczności objęcia podmiotu 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, jeśli warunki jej uruchomienia 
również zostały spełnione. 

Or. en 

Poprawka  188 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 48 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(48) Należy zapewnić skuteczność i 
jednolitość działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji we wszystkich uczestniczących 
państwach członkowskich. W tym celu 
rada powinna być uprawniona, w 
wyjątkowych przypadkach i jeżeli krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
się do decyzji rady bądź zastosował się do 
tej decyzji w niewystarczającym zakresie, 
do przeniesienia na inną osobę 
określonych praw, aktywów lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją lub do żądania konwersji 
instrumentów dłużnych zawierających 
warunek umowny przewidujący konwersję 
w określonych okolicznościach. Należy 
uniemożliwić wszelkie działania 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które 
ograniczałyby wykonywanie uprawnień 
lub pełnienie funkcji rady bądź wpływały 
na te uprawnienia lub funkcje. 

(48) Należy zapewnić skuteczność i 
jednolitość działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji we wszystkich uczestniczących 
państwach członkowskich. W tym celu 
rada powinna być uprawniona, w 
wyjątkowych przypadkach i jeżeli krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
się do decyzji rady bądź zastosował się do 
tej decyzji w niewystarczającym zakresie, 
do jej zmiany, aby zapewnić jej 
wykonanie. Należy uniemożliwić wszelkie 
działania krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które ograniczałyby 
wykonywanie uprawnień lub pełnienie 
funkcji rady bądź wpływały na te 
uprawnienia lub funkcje. 

Or. en 

Poprawka  189 
Olle Ludvigsson 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 49 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (49a) Przy stosowaniu instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz wykonywaniu uprawnień 
w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
poinformować pracowników lub ich 
przedstawicieli oraz konsultować się z 
nimi. W związku z tym konieczne jest 
poszanowanie, w stosownych 
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przypadkach, układów zbiorowych lub 
innych ustaleń z partnerami społecznymi 
w tej kwestii. 

Or. en 

Poprawka  190 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 50 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(50) Ponieważ rada zastępuje krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich w 
podejmowaniu decyzji o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
również zastępować te organy do celów 
współpracy z nieuczestniczącymi 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
do funkcji związanych z restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Rada powinna 
w szczególności reprezentować wszystkie 
organy z uczestniczących państw 
członkowskich w kolegiach ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, w których udział biorą również 
organy z nieuczestniczących państw 
członkowskich. 

(50) Ponieważ rada wspiera krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich w 
podejmowaniu decyzji o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
również współdziałać z tymi organami w 
celu współpracy z nieuczestniczącymi 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
do funkcji związanych z restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Rada powinna 
w szczególności reprezentować wszystkie 
organy z uczestniczących państw 
członkowskich w kolegiach ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, w których udział biorą również 
organy z nieuczestniczących państw 
członkowskich. 

Or. en 

Poprawka  191 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 50 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(50) Ponieważ rada zastępuje krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich w 
podejmowaniu decyzji o restrukturyzacji i 

(50) Ponieważ rada zastępuje krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich w 
podejmowaniu decyzji o restrukturyzacji i 
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uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
również zastępować te organy do celów 
współpracy z nieuczestniczącymi 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
do funkcji związanych z restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Rada powinna 
w szczególności reprezentować wszystkie 
organy z uczestniczących państw 
członkowskich w kolegiach ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, w których udział biorą również 
organy z nieuczestniczących państw 
członkowskich. 

uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
również zastępować te organy do celów 
współpracy z nieuczestniczącymi 
państwami członkowskimi w odniesieniu 
do funkcji związanych z restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Rada powinna 
w szczególności uwzględniać wszystkie 
organy z uczestniczących państw 
członkowskich w kolegiach ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, w których udział biorą również 
organy z nieuczestniczących państw 
członkowskich. 

Or. en 

Poprawka  192 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 51 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(51) Ponieważ wiele instytucji prowadzi 
działalność nie tylko w Unii, ale również 
poza nią, skuteczny mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wymaga określenia zasad 
współpracy z właściwymi organami z 
państw trzecich. Wsparcie na rzecz 
organów państw trzecich powinno być 
udzielane zgodnie z ramami prawnymi 
określonymi w art. 88 dyrektywy […]. W 
związku z tym, ponieważ rada powinna 
być jedynym organem uprawnionym do 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków będących na progu 
upadłości z uczestniczących państw 
członkowskich, powinna również posiadać 
wyłączne uprawnienia do zawarcia 
niewiążących umów o współpracy z 
organami państw trzecich, w imieniu 
krajowych organów uczestniczących 
państw członkowskich. 

(51) Ponieważ wiele instytucji prowadzi 
działalność nie tylko w Unii, ale również 
poza nią, skuteczny mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wymaga określenia zasad 
współpracy z właściwymi organami z 
państw trzecich. Wsparcie na rzecz 
organów państw trzecich powinno być 
udzielane zgodnie z ramami prawnymi 
określonymi w art. 88 dyrektywy […]. 

Or. en 
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Poprawka  193 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 52 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(52) Aby skutecznie wykonywać swoje 
zadania, rada powinna posiadać 
odpowiednie uprawnienia dochodzeniowe. 
Rada powinna mieć możliwość żądania 
wszelkich niezbędnych informacji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
prowadzenia dochodzeń lub kontroli na 
miejscu, w stosownych przypadkach we 
współpracy z właściwymi organami 
krajowymi. W kontekście restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji kontrole na 
miejscu posłużą radzie do skutecznego 
monitorowania wykonywania decyzji przez 
krajowe organy, a także do 
zagwarantowania, że Komisja i rada 
podejmują decyzje w oparciu o w pełni 
dokładne informacje. 

(52) Aby skutecznie wykonywać swoje 
zadania, rada powinna posiadać 
odpowiednie uprawnienia dochodzeniowe. 
Rada powinna mieć możliwość żądania 
wszelkich niezbędnych informacji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
prowadzenia dochodzeń lub kontroli na 
miejscu, w stosownych przypadkach we 
współpracy z właściwymi organami 
krajowymi. W kontekście restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji kontrole na 
miejscu posłużą radzie do skutecznego 
monitorowania wykonywania decyzji przez 
krajowe organy, a także do 
zagwarantowania, że rada podejmuje 
decyzje w oparciu o w pełni dokładne 
informacje. 

Or. en 

Poprawka  194 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 52 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(52) Aby skutecznie wykonywać swoje 
zadania, rada powinna posiadać 
odpowiednie uprawnienia dochodzeniowe. 
Rada powinna mieć możliwość żądania 
wszelkich niezbędnych informacji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
prowadzenia dochodzeń lub kontroli na 
miejscu, w stosownych przypadkach we 

(52) Aby skutecznie wykonywać swoje 
zadania, rada powinna posiadać 
odpowiednie uprawnienia dochodzeniowe. 
Rada powinna mieć możliwość żądania 
wszelkich niezbędnych informacji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
prowadzenia dochodzeń lub kontroli na 
miejscu, w stosownych przypadkach we 
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współpracy z właściwymi organami 
krajowymi. W kontekście restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji kontrole na 
miejscu posłużą radzie do skutecznego 
monitorowania wykonywania decyzji przez 
krajowe organy, a także do 
zagwarantowania, że Komisja i rada 
podejmują decyzje w oparciu o w pełni 
dokładne informacje. 

współpracy z właściwymi organami 
krajowymi. W kontekście restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji kontrole na 
miejscu posłużą radzie do skutecznego 
monitorowania wykonywania decyzji przez 
krajowe organy, a także do 
zagwarantowania, że rada podejmuje 
decyzje w oparciu o w pełni dokładne 
informacje. 

Or. en 

Poprawka  195 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 52 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(52) Aby skutecznie wykonywać swoje 
zadania, rada powinna posiadać 
odpowiednie uprawnienia dochodzeniowe. 
Rada powinna mieć możliwość żądania 
wszelkich niezbędnych informacji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
prowadzenia dochodzeń lub kontroli na 
miejscu, w stosownych przypadkach we 
współpracy z właściwymi organami 
krajowymi. W kontekście restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji kontrole na 
miejscu posłużą radzie do skutecznego 
monitorowania wykonywania decyzji przez 
krajowe organy, a także do 
zagwarantowania, że Komisja i rada 
podejmują decyzje w oparciu o w pełni 
dokładne informacje. 

Or. en 
 

(52) Aby skutecznie wykonywać swoje 
zadania, rada powinna posiadać 
odpowiednie uprawnienia dochodzeniowe. 
Rada powinna mieć możliwość żądania 
wszelkich niezbędnych informacji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
prowadzenia dochodzeń lub kontroli na 
miejscu, w stosownych przypadkach we 
współpracy z właściwymi organami 
krajowymi, przy pełnym wykorzystaniu 
informacji udostępnianych EBC oraz 
właściwym organom krajowym. W 
kontekście restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji kontrole na 
miejscu posłużą radzie do skutecznego 
monitorowania wykonywania decyzji przez 
krajowe organy, a także do 
zagwarantowania, że Komisja i rada 
podejmują decyzje w oparciu o w pełni 
dokładne informacje. 

Poprawka  196 
Diogo Feio 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 52 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(52) Aby skutecznie wykonywać swoje 
zadania, rada powinna posiadać 
odpowiednie uprawnienia dochodzeniowe. 
Rada powinna mieć możliwość żądania 
wszelkich niezbędnych informacji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
prowadzenia dochodzeń lub kontroli na 
miejscu, w stosownych przypadkach we 
współpracy z właściwymi organami 
krajowymi. W kontekście restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji kontrole na 
miejscu posłużą radzie do skutecznego 
monitorowania wykonywania decyzji przez 
krajowe organy, a także do 
zagwarantowania, że Komisja i rada 
podejmują decyzje w oparciu o w pełni 
dokładne informacje. 

 

 

 

 
Or. en  

(52) Aby skutecznie wykonywać swoje 
zadania, rada powinna posiadać 
odpowiednie uprawnienia dochodzeniowe. 
Rada powinna mieć możliwość żądania 
wszelkich niezbędnych informacji 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
prowadzenia dochodzeń lub kontroli na 
miejscu, w stosownych przypadkach we 
współpracy z właściwymi organami 
krajowymi. W kontekście restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji kontrole na 
miejscu posłużą radzie do skutecznego 
monitorowania wykonywania decyzji przez 
krajowe organy, a także do 
zagwarantowania, że Komisja i rada 
podejmują decyzje w oparciu o w pełni 
dokładne informacje. Jeżeli krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie posiada środków 
umożliwiających udzielenie niezbędnego 
wsparcia, powinien wykorzystać swoje 
uprawnienia, aby wystąpić o niezbędne 
wsparcie do innych krajowych organów 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

Poprawka  197 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 52 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 
Or. en  

(52a) Należy zdefiniować procedurę 
dotyczącą wymiany informacji między 
radą, właściwymi organami a krajowymi 
organami ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wdrożyć 
ją na podstawie protokołu ustaleń. 
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Poprawka  198 
Olle Ludvigsson 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 53 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(53) W celu zapewnienia radzie dostępu do 
wszystkich istotnych informacji, 
pracownicy nie powinni mieć możliwości 
powoływania się na przepisy dotyczące 
tajemnicy służbowej, aby uniknąć 
ujawnienia informacji radzie. 

 

Or. en  

(53) W celu zapewnienia radzie dostępu do 
wszystkich istotnych informacji, 
pracownicy nie powinni mieć możliwości 
powoływania się na przepisy dotyczące 
tajemnicy służbowej, aby uniknąć 
ujawnienia informacji radzie. Jednocześnie 
ujawnienia takich informacji radzie nie 
należy postrzegać jako naruszenia 
tajemnicy służbowej. 

 

Poprawka  199 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 54 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(54) Aby zapewnić stosowanie się do 
decyzji podejmowanych w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, w przypadku 
naruszeń należy nakładać proporcjonalne i 
odstraszające sankcje. Rada powinna być 
uprawniona do nakazania krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nałożenia 
grzywien lub okresowych kar pieniężnych 
na przedsiębiorstwa niewywiązujące się z 
obowiązków nałożonych na nie na 
podstawie jej decyzji. W celu zapewnienia 
spójnej, skutecznej i wydajnej praktyki 
egzekwowania przepisów rada powinna 
być uprawniona do wydawania 
skierowanych do krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wytycznych w sprawie 
stosowania grzywien i kar pieniężnych. 

(54) Aby zapewnić stosowanie się do 
decyzji podejmowanych w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, w przypadku 
naruszeń należy nakładać proporcjonalne i 
odstraszające sankcje. Rada powinna być 
uprawniona do nałożenia grzywien lub 
okresowych kar pieniężnych na 
przedsiębiorstwa niewywiązujące się z 
obowiązków nałożonych na nie na 
podstawie jej decyzji. Grzywny lub 
okresowe kary pieniężne powinna 
określać rada wraz z właściwymi organami 
i Komisją.  
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Poprawka  200 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 54 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 
 
Or. en 
 

(54a) Aby zapewnić pełne poszanowanie 
decyzji w całej Unii, w razie naruszenia 
należy nałożyć proporcjonalne i 
odstraszające sankcje stosowane równo 
we wszystkich państwach członkowskich; 
z tego względu ramy przyjmowania 
sankcji administracyjnych i sankcji 
prawnych należy zharmonizować na 
szczeblu unijnym, aby zapewnić skuteczne 
przestrzeganie decyzji; w związku z tym 
należy określić wspólne zasady 
minimalne, aby utworzyć w pełni 
europejski mechanizm. 

Uzasadnienie 

Należy zharmonizować wymogi minimalne stosowane przez wszystkie państwa członkowskie 
w przypadku naruszenia. Instytucje finansowe nie powinny mieć możliwości wykorzystywania 
lżejszych wymagań w niektórych państwach członkowskich. 

Poprawka  201 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 54 b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (54b) Państwa członkowskie i rada 
powinny zapewnić publiczne ujawnienie 
wszystkich kar nałożonych na podstawie 
rozporządzenia (WE) nr (…) jedynie w 
przypadku, gdyby takie publiczne 
ujawnienie było proporcjonalne. 

Or. en 
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Poprawka  202 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 55 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(55) W przypadku gdy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji narusza zasady jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, nie 
wykonując uprawnień powierzonych mu 
na mocy prawa krajowego w celu 
wykonania polecenia rady, dane państwo 
członkowskie może być odpowiedzialne za 
naprawienie szkód poniesionych przez 
osoby, a także, w stosownych 
przypadkach, przez podmiot lub grupę 
objęte restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją lub wierzyciela jakiejkolwiek 
części tego podmiotu lub grupy w 
dowolnym państwie członkowskim, 
zgodnie z tym orzecznictwem. 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  203 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 56 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(56) Należy ustanowić odpowiednie 
przepisy dotyczące zarządzania budżetem 
rady oraz jego przygotowania, przyjęcia 
wewnętrznych zasad określających 
procedury jego ustanowienia i wykonania, 
a także wewnętrznego i zewnętrznego 
badania sprawozdania finansowego. 

(56) Należy ustanowić odpowiednie 
przepisy dotyczące przyjmowania 
przepisów wewnętrznych określających 
procedurę ustanowienia i wykonania 
budżetu rady, jego opracowywania, 
monitorowania i kontroli 
przeprowadzanej co kwartał podczas sesji 
plenarnej rady, a także wewnętrznego i 
zewnętrznego badania sprawozdania 
finansowego. 

Or. en 



 

AM\1006888PL.doc 97/196 PE521.747v01-00 

 PL 

Poprawka  204 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 56 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 
Or. en 
 

(56a) Na sesji plenarnej rada przyjmuje 
również roczny program prac, objęty 
cokwartalnym monitorowaniem i 
kontrolą, wydaje opinie i/lub zalecenia 
dotyczące projektu sprawozdania 
kwartalnego dyrektora wykonawczego, 
które powinno zawierać część dotyczącą 
działań w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz bieżących 
spraw rady w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a także część 
dotyczącą spraw finansowych i 
administracyjnych.  

Poprawka  205 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 58 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(58) Należy zapewnić pełną dostępność 
środków zgromadzonych w funduszu na 
potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji będących na progu 
upadłości. Fundusz nie powinien być 
zatem wykorzystywany do jakichkolwiek 
innych celów niż skuteczne stosowanie 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
wykonywanie uprawnień w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Ponadto fundusz powinien być 
wykorzystywany wyłącznie zgodnie z 
obowiązującymi celami i zasadami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W konsekwencji rada powinna 
zapewnić, aby straty, koszty lub inne 
wydatki ponoszone w związku z 

(58) Należy zapewnić pełną dostępność 
środków zgromadzonych w funduszu na 
potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji będących na progu 
upadłości. Fundusz nie powinien być 
zatem wykorzystywany do jakichkolwiek 
innych celów niż skuteczne stosowanie 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
wykonywanie uprawnień w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Ponadto fundusz powinien być 
wykorzystywany wyłącznie zgodnie z 
obowiązującymi celami i zasadami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, przy pełnym poszanowaniu 
przepisów wyrażonych w dyrektywie [w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
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wykorzystywaniem instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji były w pierwszej kolejności 
pokrywane przez akcjonariuszy i 
wierzycieli instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją. Jedynie po wyczerpaniu 
środków akcjonariuszy i wierzycieli straty, 
koszty lub inne wydatki ponoszone w 
związku z wykorzystywaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
pokrywane z funduszu. 

 

 

 
Or. en 
 

uporządkowanej likwidacji banków]. 
Funduszu nie należy wykorzystywać 
bezpośrednio do zamortyzowania strat 
poniesionych przez instytucję lub w celu 
dokapitalizowania. W konsekwencji rada 
powinna zapewnić, aby straty, koszty lub 
inne wydatki ponoszone w związku z 
wykorzystywaniem instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji były w pierwszej kolejności 
pokrywane przez akcjonariuszy i 
wierzycieli instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją. Jedynie po wyczerpaniu 
środków akcjonariuszy i wierzycieli straty, 
koszty lub inne wydatki ponoszone w 
związku z wykorzystywaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
pokrywane z funduszu. 

Poprawka  206 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 58 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(58) Należy zapewnić pełną dostępność 
środków zgromadzonych w funduszu na 
potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji będących na progu 
upadłości. Fundusz nie powinien być 
zatem wykorzystywany do jakichkolwiek 
innych celów niż skuteczne stosowanie 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
wykonywanie uprawnień w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Ponadto fundusz powinien być 
wykorzystywany wyłącznie zgodnie z 
obowiązującymi celami i zasadami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W konsekwencji rada powinna 
zapewnić, aby straty, koszty lub inne 
wydatki ponoszone w związku z 
wykorzystywaniem instrumentów 

(58) Należy zapewnić pełną dostępność 
środków zgromadzonych w funduszu na 
potrzeby restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji będących na progu 
upadłości. Fundusz nie powinien być 
zatem wykorzystywany do jakichkolwiek 
innych celów niż skuteczne stosowanie 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
wykonywanie uprawnień w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Ponadto fundusz powinien być 
wykorzystywany wyłącznie zgodnie z 
obowiązującymi celami i zasadami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W konsekwencji rada powinna 
zapewnić, aby straty, koszty lub inne 
wydatki ponoszone w związku z 
wykorzystywaniem instrumentów 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji były w pierwszej kolejności 
pokrywane przez akcjonariuszy i 
wierzycieli instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją. Jedynie po wyczerpaniu 
środków akcjonariuszy i wierzycieli straty, 
koszty lub inne wydatki ponoszone w 
związku z wykorzystywaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
pokrywane z funduszu. 

restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji były w pierwszej kolejności 
pokrywane przez akcjonariuszy i 
wierzycieli instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją. Jedynie po wyczerpaniu 
środków akcjonariuszy i wierzycieli straty, 
koszty lub inne wydatki ponoszone w 
związku z wykorzystywaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji powinny być 
pokrywane z funduszu proporcjonalnie do 
skali działalności banku będącego na 
progu upadłości w danym państwie 
członkowskim. 

Or. en 

Poprawka  207 
Pablo Zalba Bidegain 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 58 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (58a) Jednak uzasadnione jest 
wykorzystanie funduszu przed 
wyczerpaniem wszystkich środków 
wierzycieli, jeżeli w procesie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zaszłaby potrzeba umorzenia 
depozytów uprzywilejowanych. Zaufanie 
obywateli, że ich oszczędności będą 
bezpieczne w depozytach całkowicie 
wolnych od ryzyka, które w konsekwencji 
wiążą się z niskim zwrotem z inwestycji, 
jest podstawą ogólnego poziomu zaufania 
do systemu bankowego. Zagwarantowanie 
stałego dostępu do depozytów jest bez 
wątpienia jedną z krytycznych funkcji 
banków, a nieufność w odniesieniu do 
bezpieczeństwa depozytów może 
spowodować panikę bankową; jest to 
zjawisko mające zgubny wpływ na 
stabilność finansową. Dlatego ochrona 
depozytów uprzywilejowanych w procesie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 



 

PE521.747v01-00 100/196 AM\1006888PL.doc 

PL 

likwidacji jest zgodna z celami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a zatem zasługuje na 
szczególny wysiłek. 

Or. en 

Poprawka  208 
Danuta Maria Hübner 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 59 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 
Or. en 
 

(59a) W razie obowiązywania opłat 
nałożonych na banki krajowe w 
uczestniczących państwach członkowskich 
może dojść do sytuacji, w której bank 
będzie musiał wnieść składkę zarówno w 
ramach opłat nałożonych na banki 
krajowe, jak i do funduszu jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Konieczne jest 
rozwiązanie tego problemu, aby instytucje 
finansowe nie musiały ostatecznie wnosić 
podwójnych składek. 

 

Poprawka  209 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 59 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

(59a) Należy przewidzieć instrument 
kredytowy dla funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji gwarantujący 
pełny europejski mechanizm ochronny, 
który w dowolnym momencie może 
skutecznie powstrzymać efekt domina w 
systemie finansowym. Taki instrument 
kredytowy umożliwi podmiotom 
gospodarczym podejmowanie decyzji na 
podstawie stanu każdej instytucji 
finansowej, a nie na podstawie 
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Or. en 
 

postrzeganego ryzyka związanego z 
zadłużeniem państw członkowskich, w 
których zlokalizowane są różne instytucje; 
dzięki takiemu instrumentowi 
kredytowemu powiązanie między ryzykiem 
związanym z zadłużeniem państwa a 
systemem bankowym przestanie wreszcie 
istnieć. 

 

Uzasadnienie 

Jedną z możliwości powinien stanowić europejski mechanizm stabilizacji finansowej. 

Poprawka  210 
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 59 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

Or. en 
 

 

(59a) Jeżeli państwa członkowskie 
wprowadziły już opłaty bankowe, podatki 
lub składki z tytułu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w odpowiedzi 
na kryzys, należy je zstąpić składkami do 
funduszu, aby uniknąć podwójnych opłat. 

Poprawka  211 
Pablo Zalba Bidegain 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 61 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

Or. en 
 

(61a) Aby zapewnić bezzwłoczną 
dostępność odpowiednich środków 
finansowych na cele określone w 
niniejszym rozporządzeniu, należy 
utworzyć instrument kredytowy, najlepiej 
w ramach wspólnotowego instrumentu 
publicznego. Pełna dostępność środków 
ma zasadnicze znaczenie dla 
wiarygodności całego systemu. 
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Poprawka  212 
Sylvie Goulard 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 62 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(62) Jeżeli państwa członkowskie 
dysponują już odpowiednimi krajowymi 
mechanizmami finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, powinny mieć możliwość 
ustalenia, że te krajowe mechanizmy 
korzystają z dostępnych im środków 
finansowych, pobranych wcześniej od 
instytucji w formie składek ex ante, do 
zwrotu instytucjom składek ex ante, które 
instytucje te powinny wpłacić na rzecz 
funduszu. Zwrot ten nie powinien 
naruszać zobowiązań państw 
członkowskich na mocy dyrektywy 
94/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady18. 

skreślony 

__________________  
18 Dyrektywa 94/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 
r. zmieniająca dyrektywę 80/390/EWG 
koordynującą wymagania odnośnie do 
sporządzania, kontroli i 
rozpowszechniania szczegółowych danych 
notowania przeznaczonych do 
opublikowania, dla dopuszczenia 
papierów wartościowych do oficjalnego 
notowania na giełdzie papierów 
wartościowych w odniesieniu do 
obowiązków publikowania szczegółowych 
danych notowania, Dz.U. L 135 z 
31.5.1994, s. 1. 

 

Or. en 

Poprawka  213 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 62 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(62) Jeżeli państwa członkowskie 
dysponują już odpowiednimi krajowymi 
mechanizmami finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, powinny mieć możliwość 
ustalenia, że te krajowe mechanizmy 
korzystają z dostępnych im środków 
finansowych, pobranych wcześniej od 
instytucji w formie składek ex ante, do 
zwrotu instytucjom składek ex ante, które 
instytucje te powinny wpłacić na rzecz 
funduszu. Zwrot ten nie powinien 
naruszać zobowiązań państw 
członkowskich na mocy dyrektywy 
94/18/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady18. 

(62) Jeżeli państwa członkowskie 
dysponują już odpowiednimi krajowymi 
mechanizmami finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, powinna istnieć możliwość 
przekazania środków pobranych już w 
ramach tych rozwiązań do jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

__________________  
18 Dyrektywa 94/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 
r. zmieniająca dyrektywę 80/390/EWG 
koordynującą wymagania odnośnie do 
sporządzania, kontroli i 
rozpowszechniania szczegółowych danych 
notowania przeznaczonych do 
opublikowania, dla dopuszczenia 
papierów wartościowych do oficjalnego 
notowania na giełdzie papierów 
wartościowych w odniesieniu do 
obowiązków publikowania szczegółowych 
danych notowania, Dz.U. L 135 z 
31.5.1994, s. 1. 

 

Or. en 

Poprawka  214 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 63 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(63) W celu zapewnienia uczciwego 
obliczenia wysokości składek oraz 

(63) W celu zapewnienia uczciwego 
obliczenia wysokości składek oraz 
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zapewnienia zachęt do prowadzenia 
działalności w sposób ograniczający 
ryzyko, składki na rzecz funduszu powinny 
uwzględniać stopień ryzyka ponoszonego 
przez instytucje kredytowe. 

Or. en 
 

zapewnienia zachęt do prowadzenia 
działalności w sposób ograniczający 
ryzyko, składki na rzecz funduszu, których 
wysokość ustala rada na podstawie 
propozycji właściwych organów, powinny 
uwzględniać stopień ryzyka ponoszonego 
przez instytucje kredytowe. 

Poprawka  215 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 63 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(63) W celu zapewnienia uczciwego 
obliczenia wysokości składek oraz 
zapewnienia zachęt do prowadzenia 
działalności w sposób ograniczający 
ryzyko, składki na rzecz funduszu powinny 
uwzględniać stopień ryzyka ponoszonego 
przez instytucje kredytowe. 

(63) W celu zapewnienia uczciwego 
obliczenia wysokości składek oraz 
zapewnienia zachęt do prowadzenia 
działalności w sposób ograniczający 
ryzyko, składki na rzecz funduszu powinny 
uwzględniać stopień ryzyka ponoszonego 
przez instytucje kredytowe. W każdym 
państwie członkowskim składki powinny 
mieć taką samą docelową wartość 
procentową. 

Or. en 

Poprawka  216 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 66 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(66) Komisja powinna być uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 TFUE w celu: ustalenia rodzajów 
składek na rzecz funduszu oraz celów, na 
które zbiera się składki, sposobu obliczania 
kwot składek oraz sposobu opłacania 
składek; określenia zasad rejestracji, 
rachunkowości i sprawozdawczości oraz 
innych zasad niezbędnych dla zapewnienia 
pełnego i terminowego opłacania składek; 

(66) Komisja, na wniosek rady, powinna 
być uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w 
celu: ustalenia rodzajów składek na rzecz 
funduszu oraz celów, na które zbiera się 
składki, sposobu obliczania kwot składek 
oraz sposobu opłacania składek; określenia 
zasad rejestracji, rachunkowości i 
sprawozdawczości oraz innych zasad 
niezbędnych dla zapewnienia pełnego i 
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ustalenia systemu składek dla instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności po osiągnięciu przez fundusz 
poziomu docelowego; ustalenia kryteriów 
rozłożenia w czasie składek; ustalenia 
okoliczności, w których można 
przyspieszyć opłacanie składek; określenia 
kryteriów ustalania składek rocznych; 
ustalenia środków służących określeniu 
okoliczności i warunków, w jakich 
instytucja może zostać częściowo lub 
całkowicie zwolniona ze składek ex post. 

terminowego opłacania składek; ustalenia 
systemu składek dla instytucji, które 
uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności po osiągnięciu przez fundusz 
poziomu docelowego; ustalenia kryteriów 
rozłożenia w czasie składek; ustalenia 
okoliczności, w których można 
przyspieszyć lub opóźnić opłacanie 
składek; określenia kryteriów ustalania 
wysokości składek rocznych; ustalenia 
środków służących określeniu okoliczności 
i warunków, w jakich instytucja może 
zostać częściowo lub całkowicie zwolniona 
ze składek ex post.  

Or. en 

Poprawka  217 
Sari Essayah 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 66 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(66) Komisja powinna być uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 TFUE w celu: ustalenia rodzajów 
składek na rzecz funduszu oraz celów, na 
które zbiera się składki, sposobu obliczania 
kwot składek oraz sposobu opłacania 
składek; określenia zasad rejestracji, 
rachunkowości i sprawozdawczości oraz 
innych zasad niezbędnych dla zapewnienia 
pełnego i terminowego opłacania składek; 
ustalenia systemu składek dla instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności po osiągnięciu przez fundusz 
poziomu docelowego; ustalenia kryteriów 
rozłożenia w czasie składek; ustalenia 
okoliczności, w których można 
przyspieszyć opłacanie składek; określenia 
kryteriów ustalania składek rocznych; 
ustalenia środków służących określeniu 
okoliczności i warunków, w jakich 
instytucja może zostać częściowo lub 
całkowicie zwolniona ze składek ex post. 

(66) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 TFUE w celu: ustalenia rodzajów 
składek na rzecz funduszu oraz celów, na 
które zbiera się składki, sposobu obliczania 
kwot składek oraz sposobu opłacania 
składek; określenia zasad rejestracji, 
rachunkowości i sprawozdawczości oraz 
innych zasad niezbędnych dla zapewnienia 
pełnego i terminowego opłacania składek; 
ustalenia systemu składek dla instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności po osiągnięciu przez fundusz 
poziomu docelowego; ustalenia kryteriów 
rozłożenia w czasie składek; ustalenia 
okoliczności, w których można 
przyspieszyć opłacanie składek; określenia 
kryteriów ustalania składek rocznych w 
zakresie określonym przez niniejsze 
rozporządzenie; ustalenia środków 
służących określeniu okoliczności i 
warunków, w jakich instytucja może zostać 
częściowo lub całkowicie zwolniona ze 
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Or. en 
 

składek ex post. 

Poprawka  218 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 66 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Or. en 
 

(66a) W celu zapewnienia równych 
warunków działania w ramach pełnienia 
zadań na mocy niniejszego 
rozporządzenia Komisja i rada powinny 
działać zgodnie z wymaganiami 
[dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków] oraz wszelkich aktów 
delegowanych przyjętych zgodnie z tą 
dyrektywą. Komisja i rada powinny 
również być objęte wytycznymi i 
zaleceniami przyjętymi przez EUNB w 
związku z [dyrektywą w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków] oraz, w stosownych 
przypadkach, z wszelkimi decyzjami 
EUNB podjętymi podczas wiążącej 
mediacji prowadzonej zgodnie z art. 19 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010. 

Poprawka  219 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 67 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(67) W celu zachowania poufności prac 
prowadzonych przez radę jej członkowie, 
pracownicy i pracownicy zatrudnieni w 
drodze wymiany z uczestniczącymi 
państwami członkowskimi lub 
oddelegowani przez te państwa na potrzeby 
wykonywania obowiązków z zakresu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

(67) W celu zachowania poufności prac 
prowadzonych przez radę jej członkowie, 
pracownicy i pracownicy zatrudnieni w 
drodze wymiany z uczestniczącymi 
państwami członkowskimi lub 
oddelegowani przez te państwa na potrzeby 
wykonywania obowiązków z zakresu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji powinni podlegać wymogom 
dotyczącym zachowania tajemnicy 
służbowej, również po zaprzestaniu 
pełnienia swoich funkcji. Do celów 
wykonywania powierzonych jej zadań rada 
powinna być upoważniona, na 
odpowiednich warunkach, do wymiany 
informacji z krajowymi lub unijnymi 
urzędami lub organami. 

likwidacji powinni podlegać wymogom 
dotyczącym zachowania tajemnicy 
służbowej, również po zaprzestaniu 
pełnienia swoich funkcji. Wymogi te 
powinny mieć również zastosowanie do 
innych uprawnionych przez radę osób 
oraz osób uprawnionych lub powołanych 
przez krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich do przeprowadzania 
kontroli na miejscu oraz do obserwatorów 
zapraszanych na sesje plenarne i 
wykonawcze rady. Do celów wykonywania 
powierzonych jej zadań rada powinna być 
upoważniona, na odpowiednich 
warunkach, do wymiany informacji z 
krajowymi lub unijnymi urzędami lub 
organami. 

Or. en 

Poprawka  220 
Gunnar Hökmark 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 68 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

Or. en 
 

(68a) W stopniu, w jakim decyzje podjęte 
na mocy niniejszego rozporządzenia są 
objęte wiążącą mediacją prowadzoną 
przez EUNB zgodnie z art. 19 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, takie 
decyzje mają wiążący charakter dla 
wszystkich zaangażowanych stron. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z założeniem, że Komisja ma być zaangażowana w jednolity mechanizm 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, nie jest jasne, czy EUNB jako agencja 
będzie zdolna do wyegzekwowania decyzji podjętej na skutek wiążącej mediacji od Komisji, 
która stanowi instytucję utworzoną na mocy Traktatu. W stopniu w jakim decyzje podjęte na 
mocy niniejszego rozporządzenia są objęte wiążącą mediacją EUNB – w stopniu, który ma 
zostać określony w ramach procedury przyjmowania dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków – należy wyraźnie zaznaczyć, że takie 
decyzje są wiążące nie tylko dla organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczących państw członkowskich, lecz również dla Komisji. 
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Poprawka  221 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 69 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(69) Do czasu osiągnięcia przez radę pełnej 
zdolności do działania Komisja powinna 
odpowiadać za początkowe działania, 
obejmujące pobór składek niezbędnych po 
pokrycia wydatków administracyjnych 
oraz wyznaczenie tymczasowego dyrektora 
wykonawczego na potrzeby zatwierdzania 
wszystkich niezbędnych płatności w 
imieniu rady. 

(69) Do czasu osiągnięcia przez radę pełnej 
zdolności do działania Komisja powinna 
odpowiadać za początkowe działania, 
obejmujące pobór pierwszych składek 
niezbędnych do pokrycia wydatków 
administracyjnych oraz wyznaczenie 
tymczasowego dyrektora wykonawczego 
na potrzeby zatwierdzania wszystkich 
niezbędnych płatności w imieniu rady. 

Or. en 

Poprawka  222 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 69 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(69) Do czasu osiągnięcia przez radę pełnej 
zdolności do działania Komisja powinna 
odpowiadać za początkowe działania, 
obejmujące pobór składek niezbędnych po 
pokrycia wydatków administracyjnych 
oraz wyznaczenie tymczasowego dyrektora 
wykonawczego na potrzeby zatwierdzania 
wszystkich niezbędnych płatności w 
imieniu rady. 

(69) Do czasu osiągnięcia przez radę pełnej 
zdolności do działania krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny odpowiadać za 
początkowe działania, obejmujące pobór 
składek niezbędnych do pokrycia 
wydatków administracyjnych oraz 
wyznaczenie tymczasowego dyrektora 
wykonawczego na potrzeby zatwierdzania 
wszystkich niezbędnych płatności w 
imieniu rady. 

Or. en 

Poprawka  223 
Olle Ludvigsson 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 70 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(70) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w zakresie prawa własności, 
ochrony danych osobowych, wolności 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
prawa do skutecznego środka prawnego i 
dostępu do bezstronnego sądu, oraz musi 
być wykonywane zgodnie z tymi prawami 
i zasadami. 

Or. en 
 

(70) Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw podstawowych i jest zgodne z 
zasadami uznanymi w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
zwłaszcza w zakresie prawa własności, 
ochrony danych osobowych, wolności 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
prawa pracowników do uzyskiwania 
informacji i do konsultacji z 
przedsiębiorstwem, prawa do skutecznego 
środka prawnego i dostępu do 
bezstronnego sądu, oraz musi być 
wykonywane zgodnie z tymi prawami i 
zasadami. 

Poprawka  224 
Jean-Paul Gauzès 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 71 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Or. en 
 

(71a) W celu zerwania powiązań między 
państwem a bankami oraz zapewnienia 
skuteczności i wiarygodności jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, w 
szczególności do czasu uzyskania pełnych 
środków przez jednolity fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, utworzenie europejskiego 
publicznego instrumentu kredytowego, 
poczynając od dnia wejścia w życie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, ma zasadnicze 
znaczenie. Każda pożyczka udzielona w 
ramach takiego instrumentu kredytowego 
powinna zostać zwrócona z jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
uzgodnionym terminie. 

Poprawka  225 
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Sylvie Goulard 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 71 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or. en 
 

(71a) W celu zerwania powiązań między 
państwem a bankami oraz zapewnienia 
skuteczności i wiarygodności jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, w 
szczególności do czasu uzyskania pełnych 
funduszy przez jednolity fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, utworzenie wspólnego 
wspólnotowego instrumentu kredytowego 
(zabezpieczenia budżetowego) dla 
uczestniczących państw członkowskich ma 
zasadnicze znaczenie. Każda pożyczka 
udzielona w ramach takiego instrumentu 
kredytowego powinna zostać zwrócona z 
jednolitego funduszu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
uzgodnionym terminie. 

Poprawka  226 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 1 – akapit drugi 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te jednolite zasady i procedura stosowane 
są przez Komisję oraz radę i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich w ramach stosowania 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem. Jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wspierany 
jednolitym bankowym funduszem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (zwanym dalej Funduszem). 

Te jednolite zasady i procedura stosowane 
są przez radę, organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
oraz Komisję w kontekście zasad pomocy 
państwa w ramach stosowania jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem. Jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wspierany 
jednolitym bankowym funduszem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji (zwanym dalej Funduszem). 

Or. en 

Poprawka  227 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 1 – akapit drugi 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te jednolite zasady i procedura stosowane 
są przez Komisję oraz radę i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich w ramach stosowania 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem. Jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wspierany 
jednolitym bankowym funduszem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (zwanym dalej Funduszem). 

Te jednolite zasady i procedura stosowane 
są przez radę oraz Komisję i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich w ramach stosowania 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem. Jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wspierany 
jednolitym bankowym funduszem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (zwanym dalej Funduszem). 

Or. en 

Poprawka  228 
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 1 – akapit drugi 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te jednolite zasady i procedura stosowane 
są przez Komisję oraz radę i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich w ramach stosowania 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem. Jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wspierany 
jednolitym bankowym funduszem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

Te jednolite zasady i procedura stosowane 
są przez Komisję oraz radę i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich w ramach stosowania 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem. Jednolity 
mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wspierany 
przez sieć krajowych bankowych funduszy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji (zwanym dalej Funduszem).  likwidacji koordynowaną centralnie 
(zwaną dalej Funduszem). 

Or. en 

Poprawka  229 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
następujących podmiotów: 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do: 

Or. en 

 

Poprawka  230 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) instytucji kredytowych mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich; 

a) instytucji kredytowych mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich oraz objętych 
bezpośrednim nadzorem EBC zgodnie z 
art. 4 rozporządzenia Rady (UE) nr […] 
powierzającego Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu szczególne zadania w 
odniesieniu do polityki związanej z 
nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi; 

Or. en 

Poprawka  231 
Markus Ferber 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) instytucji kredytowych mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich; 

a) istotnych instytucji kredytowych 
zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (UE) 
nr /2013 powierzającego Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególne zadania 
w odniesieniu do polityki związanej z 
nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi mającymi 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich; 

Or. en 

Poprawka  232 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) instytucji kredytowych mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich; 

a) podmiotów, za nadzór nad którymi EBC 
ponosi bezpośrednią odpowiedzialność 
zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie 
jednolitego mechanizmu nadzorczego; 

Or. en 

Poprawka  233 
Burkhard Balz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) instytucji kredytowych mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich; 

a) instytucji kredytowych mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich objętych bezpośrednim 
nadzorem w ramach jednolitego 
mechanizmu nadzorczego zgodnie z art. 6 
ust. 4 rozporządzenia Rady (UE) nr […] 
powierzającego Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu szczególne zadania w 
odniesieniu do polityki związanej z 
nadzorem ostrożnościowym nad 
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instytucjami kredytowymi; 

 

Or. en 

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu.) 

 
Uzasadnienie 

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level. 

Poprawka  234 
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) instytucji kredytowych mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich; 

 

Or. en  

a) instytucji kredytowych objętych 
bezpośrednim nadzorem Europejskiego 
Banku Centralnego zgodnie z art. 6 ust. 4 
rozporządzenia Rady (UE) nr […] 
powierzającego EBC szczególne zadania 
w odniesieniu do polityki związanej z 
nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi; 

 

Poprawka  235 
Herbert Dorfmann 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) instytucji kredytowych mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich; 

a) instytucji kredytowych mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich z poszanowaniem zasady 
pomocniczości i proporcjonalności; 

Or. en 
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Poprawka  236 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jednostek dominujących mających 
siedzibę w jednym z uczestniczących 
państw członkowskich, w tym 
finansowych spółek holdingowych i 
finansowych spółek holdingowych o 
działalności mieszanej, jeśli są one objęte 
nadzorem skonsolidowanym 
prowadzonym przez EBC zgodnie z art. 4 
ust. 1 lit. i) rozporządzenia Rady (UE) nr 
[…] powierzającego Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególne zadania 
w odniesieniu do polityki związanej z 
nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  237 
Werner Langen 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Nie dotyczy to przypadków, gdy są one 
uznane za mniej istotne zgodnie z art. 6 
ust. 4 rozporządzenia Rady 
powierzającego Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu szczególne zadania 
w odniesieniu do polityki związanej 
z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi (rozporządzenia 
w sprawie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego). 

Or. de 

Poprawka  238 
Sharon Bowles 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

Or. en  

Żadne działanie ani polityka 
podejmowane na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie są bezpośrednio ani 
pośrednio dyskryminujące dla żadnego 
państwa członkowskiego ani grupy państw 
członkowskich jako miejsca świadczenia 
usług bankowych lub innych w dowolnej 
walucie. 

 

Poprawka  239 
Peter Simon 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – akapit pierwszy a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

Or. de  
Banki rozwoju nie są objęte zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia. 

 

Poprawka  240 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a 
 

 

 

 

 

Or. en  

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji może z 
własnej inicjatywy kierować instrukcje 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem do 
każdej instytucji kredytowej w 
uczestniczących państwach 
członkowskich, jeżeli uzna, że jej upadłość 
może spowodować poważne zaburzenie 
stabilności finansowej. 



 

AM\1006888PL.doc 117/196 PE521.747v01-00 

 PL 

Poprawka  241 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a 
 Współpraca z jednolitym mechanizmem 

restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji 

 1. Komisja, rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wykonują swoje zadania w 
ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w zakresie swoich kompetencji 
wynikających z dyrektywy w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków oraz z 
niniejszego rozporządzenia. 

 2. Komisja, rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podlegają obowiązkowi 
współpracy w dobrej wierze, obowiązkowi 
prowadzenia wymiany informacji oraz 
dążenia do spójnych praktyk w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

 

 

Or. en  

3. Komisja prowadzi nadzór nad 
działaniem mechanizmu w oparciu o 
zakres odpowiedzialności i procedurę 
określone w niniejszym rozporządzeniu. 

 

Poprawka  242 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a 
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 1. Komisja, rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wykonują swoje zadania w 
ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w zakresie swoich kompetencji 
wynikających z dyrektywy w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków oraz z 
niniejszego rozporządzenia. 

 2. Komisja, rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podlegają obowiązkowi 
współpracy w dobrej wierze, obowiązkowi 
prowadzenia wymiany informacji oraz 
dążenia do spójnych praktyk w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

 

 

Or. en  

3. Komisja prowadzi nadzór nad 
działaniem mechanizmu w oparciu o 
zakres odpowiedzialności i procedurę 
określone w niniejszym rozporządzeniu. 

 

Poprawka  243 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się definicje określone w art. 2 
dyrektywy […] i art. 3 dyrektywy 
2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady19. 
Ponadto stosuje się następujące definicje: 

Or. en  

Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się definicje określone w art. 2 
dyrektywy […], art. 3 dyrektywy 
2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady19 oraz 
art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013. Ponadto stosuje się następujące 
definicje: 

 
Uzasadnienie 

Niniejszy akapit przewiduje, że zastosowanie mają definicje wyrażone w dyrektywie w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, pakiecie CRD 
IV/CRR wraz z dodatkowymi definicjami przewidzianymi w niniejszym artykule. Powtarzanie 
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definicji w całym artykule jest zatem zbyteczne i niezgodne z niniejszym akapitem. 

Poprawka  244 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 
Or. en 
 

1a) „EBC” oznacza Radę ds. Nadzoru 
Europejskiego Banku Centralnego 
ustanowioną rozporządzeniem Rady (UE) 
nr […]; 

Poprawka  245 
Sławomir Nitras 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2) „krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji” oznacza organ 
wyznaczony przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z art. 3 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[…] r.; 

2) „krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji” oznacza organ 
wyznaczony przez każde uczestniczące 
państwo członkowskie zgodnie z art. 3 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia […] r.; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja „krajowego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” powinna 
ograniczać się do organu wyznaczonego przez uczestniczące państwo członkowskie, co byłoby 
również zgodne z podejściem przyjętym w rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego. 

Poprawka  246 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 
 
Or. en 
 

3a) „rada” oznacza Radę ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji w ramach jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zdefiniowaną 
w art. 38 i art. 39 niniejszego 
rozporządzenia; 

Poprawka  247 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) „organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy” oznacza krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba instytucji lub jednostki 
dominującej objętych nadzorem 
skonsolidowanym; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  248 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) „instytucja kredytowa” oznacza 
instytucję kredytową zgodnie z definicją w 
art. 4 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia (UE) nr 
575/201320; 

skreślony 

__________________  
20 Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 
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ostrożnościowych dla instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
648/2012, Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1. 

Or. en 

Poprawka  249 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 8 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) „firma inwestycyjna” oznacza firmę 
inwestycyjną zgodnie z definicją w art. 4 
ust. 1 pkt 2) rozporządzenia (UE) nr 
575/2013, objętą wymogiem dotyczącym 
kapitału założycielskiego określonym w 
art. 9 tego rozporządzenia; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  250 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 9 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9) „instytucja finansowa” oznacza 
instytucję finansową zgodnie z definicją w 
art. 4 ust. 1 pkt 26) rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  251 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 10 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) „jednostka dominująca” oznacza 
jednostkę dominującą zgodnie z definicją 
w art. 4 ust. 1 pkt 15) rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013, w tym instytucję, finansową 
spółkę holdingową lub finansową spółkę 
holdingową o działalności mieszanej; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  252 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 11 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11) „instytucja objęta restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją” oznacza 
podmiot, o którym mowa w art. 2, w 
odniesieniu do którego podejmowane jest 
działanie w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  253 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 12 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12) „instytucja” oznacza instytucję 
kredytową lub firmę inwestycyjną objętą 
nadzorem skonsolidowanym zgodnie z art. 
2 lit. c); 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  254 
Sharon Bowles 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 13 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

13) „grupa” oznacza jednostkę 
dominującą i jej jednostki zależne, będące 
podmiotami, o których mowa w art. 2; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  255 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 14 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

14) „jednostka zależna” oznacza 
jednostkę zależną zgodnie z definicją w 
art. 4 ust. 1 pkt 16) rozporządzenia nr 
575/2013; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  256 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 15 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

15) „instrument zbycia wyodrębnionej 
części przedsiębiorstwa” oznacza 
przeniesienie tytułów własności lub 
aktywów, praw lub zobowiązań instytucji 
spełniającej warunki uruchomienia 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na rzecz 
nabywcy niebędącego instytucją 
pomostową; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  257 
Sharon Bowles 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 16 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

16) „instrument instytucji pomostowej” 
oznacza przeniesienie aktywów, praw lub 
zobowiązań instytucji, która spełnia 
warunki uruchomienia procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, do instytucji pomostowej; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  258 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 17 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

17) „instrument wydzielenia aktywów” 
oznacza przeniesienie aktywów i praw 
instytucji, która spełnia warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, do podmiotu 
zarządzającego aktywami; 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  259 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 18 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

18) „instrument umorzenia lub konwersji 
długu” oznacza uprawnienia do 
umorzenia i konwersji zobowiązań 
instytucji, która spełnia warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  260 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 19 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or. en  

19a) Komisja, rada i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz właściwe organy państw 
członkowskich, które nie należą do 
uczestniczących państw członkowskich, 
zawierają protokół ustaleń określający 
ogólne warunki ich wzajemnej współpracy 
w ramach wykonywania swoich zadań na 
mocy [dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków]. Protokół ustaleń 
wyjaśnia, między innymi, sposób 
przeprowadzania konsultacji dotyczących 
decyzji Komisji i rady mających wpływ na 
jednostki zależne i oddziały utworzone w 
nieuczestniczących państwach 
członkowskich, których jednostka 
dominująca ma siedzibę w uczestniczącym 
państwie członkowskim. Protokół podlega 
regularnemu przeglądowi. 

 

Poprawka  261 
Thomas Händel 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 20 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 20a) „wielkość krytyczna” oznacza 
wielkość lub współzależność podmiotu, o 
którym mowa w art. 2, na poziomie, który 
uniemożliwia należyte objęcie 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w dobie kryzysu, gdyż każde 
działanie w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
spowodowałoby istotne zakłócenia 
gospodarcze, a zatem nieuniknione byłoby 
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wsparcie ze środków publicznych lub 
poniesienie strat przez społeczeństwo. 

Or. en 

Poprawka  262 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, Komisja lub rada 
wykonuje zadania lub uprawnienia, które 
zgodnie z dyrektywą […] mają być 
wykonywane przez krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego, radę, do celów 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
dyrektywy […], uznaje się za właściwy 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub, w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy 
transgranicznej, za właściwy krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy. 

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada wykonuje zadania lub 
uprawnienia, które zgodnie z dyrektywą 
[…] mają być wykonywane przez krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczącego państwa członkowskiego, 
radę, do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia i dyrektywy […], uznaje 
się za koordynatora właściwych 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub, w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy 
transgranicznej, za właściwe krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy. 

Or. en 

Poprawka  263 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, Komisja lub rada 
wykonuje zadania lub uprawnienia, które 
zgodnie z dyrektywą […] mają być 
wykonywane przez krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada wykonuje zadania lub 
uprawnienia, które zgodnie z dyrektywą 
[…] mają być wykonywane przez krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczącego państwa członkowskiego, 
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członkowskiego, radę, do celów 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
dyrektywy […], uznaje się za właściwy 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub, w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy 
transgranicznej, za właściwy krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy. 

radę, do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia i dyrektywy […], uznaje 
się za właściwy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub, w przypadku 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy transgranicznej, za 
właściwy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy. 

Or. en 

Poprawka  264 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, Komisja lub rada 
wykonuje zadania lub uprawnienia, które 
zgodnie z dyrektywą […] mają być 
wykonywane przez krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego, radę, do celów 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
dyrektywy […], uznaje się za właściwy 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub, w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy 
transgranicznej, za właściwy krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy. 

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada wykonuje zadania lub 
uprawnienia, które zgodnie z dyrektywą 
[…] mają być wykonywane przez krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczącego państwa członkowskiego, 
radę, do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia i dyrektywy […], uznaje 
się za właściwy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub, w przypadku 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy transgranicznej, za 
właściwy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy. 

Or. en 

Poprawka  265 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, Komisja lub rada 
wykonuje zadania lub uprawnienia, które 
zgodnie z dyrektywą […] mają być 
wykonywane przez krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego, radę, do celów 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
dyrektywy […], uznaje się za właściwy 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub, w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy 
transgranicznej, za właściwy krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy. 

1. Bez uszczerbku dla art. 2 tam gdzie, na 
mocy niniejszego rozporządzenia, Komisja 
lub rada wykonuje zadania lub 
uprawnienia, które zgodnie z dyrektywą 
[…] mają być wykonywane przez krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczącego państwa członkowskiego, 
radę, do celów stosowania niniejszego 
rozporządzenia i dyrektywy […], uznaje 
się za właściwy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub, w przypadku 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy transgranicznej, za 
właściwy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy. 

Or. en 

Poprawka  266 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, Komisja lub rada 
wykonuje zadania lub uprawnienia, które 
zgodnie z dyrektywą […] mają być 
wykonywane przez krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego, radę, do celów 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
dyrektywy […], uznaje się za właściwy 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub, w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy 
transgranicznej, za właściwy krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 

1. Bez uszczerbku dla art. 2 niniejszego 
rozporządzenia, Komisja lub rada 
wykonuje zadania lub uprawnienia, które 
zgodnie z dyrektywą […] mają być 
wykonywane przez krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego, radę, do celów 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
dyrektywy […], uznaje się za właściwy 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub, w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy 
transgranicznej, za właściwy krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
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uporządkowanej likwidacji grupy.  uporządkowanej likwidacji grupy. 

Or. en 

Poprawka  267 
Markus Ferber 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Działając jako krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada działa, w stosownych 
przypadkach, na upoważnienie Komisji. 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  268 
Werner Langen 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Działając jako krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada działa, w stosownych 
przypadkach, na upoważnienie Komisji. 

2. Rada działa w ramach uprawnień 
powierzonych jej na mocy niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. de 

Poprawka  269 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Działając jako krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada działa, w stosownych 
przypadkach, na upoważnienie Komisji. 

 

2. Rada działa na podstawie dyrektywy w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […] i 
zgodnie z jej przepisami. Nieuczestniczące 
w niej państwa członkowskie i podmioty 
nie są przedmiotem dyskryminacji ani nie 
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Or. en  

znajdują się w gorszej sytuacji na skutek 
działań podjętych na mocy niniejszego 
rozporządzenia, niż gdyby działania były 
prowadzone całkowicie zgodnie z 
dyrektywą w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […]. 

 

Poprawka  270 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Działając jako krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada działa, w stosownych 
przypadkach, na upoważnienie Komisji. 

2. Działając jako krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada działa, w stosownych 
przypadkach, po konsultacji z Komisją. 

Or. en 

Poprawka  271 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Działając jako krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada działa, w stosownych 
przypadkach, na upoważnienie Komisji. 

2. Działając jako krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada działa, w stosownych 
przypadkach, na upoważnienie krajowych 
organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  272 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia, krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego działają na podstawie i 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego, zharmonizowanymi dyrektywą 
[…] 

3. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia, o których mowa w art. 2, 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczącego państwa członkowskiego 
działają na podstawie i zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa krajowego, 
zharmonizowanymi dyrektywą […] 

Or. en 

Poprawka  273 
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia, krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego działają na podstawie i 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego, zharmonizowanymi dyrektywą 
[…] 

3. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego 
rozporządzenia, o których mowa w art. 2, 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczącego państwa członkowskiego 
działają na podstawie i zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa krajowego, 
zharmonizowanymi dyrektywą […]. 

Or. en 

Poprawka  274 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji informuje 
Komisję i radę o podjętych środkach lub o 
środkach, które zamierza podjąć zgodnie z 
ust. 3 niniejszego artykułu. 

Or. en 
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Poprawka  275 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji informuje 
Komisję i radę o podjętych środkach lub o 
środkach, które zamierza podjąć zgodnie z 
ust. 3 niniejszego artykułu. 

Or. en 

Poprawka  276 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 5a 
 Zgodność z [dyrektywą w sprawie 

naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków]  

 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 
rozporządzenia, przy wykonywaniu swoich 
zadań wynikających z niniejszego 
rozporządzenia, Komisja i rada: 

 a) działają zgodnie z wymaganiami 
[dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków] oraz wszelkich aktów 
delegowanych przyjętych na podstawie tej 
dyrektywy; 

 b) działają zgodnie z wszelkimi decyzjami 
przyjętymi przez EUNB zgodnie z art. 19 
ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 
na mocy odpowiednich przepisów 
[dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków], jeżeli Komisja lub 
rada (w zależności od przypadku) są 
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stroną prowadzonych mediacji; oraz 
 c) są objęte wszelkimi wytycznymi i 

zaleceniami przyjętymi przez EUNB na 
podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 
1093/2010 oraz zgodnie z odpowiednimi 
przepisami [dyrektywy w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków]. 

Or. en 

Poprawka  277 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady, Komisji lub krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie może dyskryminować 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
posiadaczy depozytów, inwestorów lub 
innych wierzycieli mających siedzibę w 
Unii z powodu ich narodowości lub 
miejsca prowadzenia działalności. 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady lub krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie może dyskryminować 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
posiadaczy depozytów, inwestorów lub 
innych wierzycieli mających siedzibę w 
Unii z powodu ich narodowości lub 
miejsca prowadzenia działalności. 

Or. en 

Poprawka  278 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady, Komisji lub krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie może dyskryminować 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
posiadaczy depozytów, inwestorów lub 
innych wierzycieli mających siedzibę w 
Unii z powodu ich narodowości lub 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady, Komisji lub krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie może dyskryminować 
instytucji kredytowych, posiadaczy 
depozytów, inwestorów lub innych 
wierzycieli mających siedzibę w Unii z 
powodu ich narodowości lub miejsca 
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miejsca prowadzenia działalności.  prowadzenia działalności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o artykuł dotyczący „zasad ogólnych”, należy pamiętać, że Komisja jest również 
odpowiedzialna za rynek wewnętrzny, a zatem zasadę niedyskryminacji należy stosować 
niezależnie od miejsca, gdzie znajduje się siedziba instytucji kredytowej, niezależnie od tego, 
czy znajduje się ona w uczestniczącym czy nieuczestniczącym państwie członkowskim. Takie 
wyjaśnienie dostosowuje traktowanie instytucji kredytowych do niedyskryminacji posiadaczy 
depozytów, inwestorów i innych wierzycieli. 

Poprawka  279 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady, Komisji lub krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie może dyskryminować 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
posiadaczy depozytów, inwestorów lub 
innych wierzycieli mających siedzibę w 
Unii z powodu ich narodowości lub 
miejsca prowadzenia działalności. 

 Or. en 

 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady, Komisji lub krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie może dyskryminować 
podmiotów, o których mowa w art. 2, lub 
podmiotów mających siedzibę w 
nieuczestniczących państwach 
członkowskich, posiadaczy depozytów, 
inwestorów lub innych wierzycieli 
mających siedzibę w Unii z powodu ich 
narodowości lub miejsca prowadzenia 
działalności. 

Poprawka  280 
Sari Essayah 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady, Komisji lub krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie może dyskryminować 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
posiadaczy depozytów, inwestorów lub 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady, Komisji, Rady Unii Europejskiej lub 
krajowego organu ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie może 
dyskryminować podmiotów, o których 
mowa w art. 2, posiadaczy depozytów, 
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innych wierzycieli mających siedzibę w 
Unii z powodu ich narodowości lub 
miejsca prowadzenia działalności.  
 
Or. en 
 

inwestorów lub innych wierzycieli 
mających siedzibę w Unii z powodu ich 
narodowości lub miejsca prowadzenia 
działalności. 

Poprawka  281 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady, Komisji lub krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie może dyskryminować 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
posiadaczy depozytów, inwestorów lub 
innych wierzycieli mających siedzibę w 
Unii z powodu ich narodowości lub 
miejsca prowadzenia działalności. 

1. Żadne działanie, propozycja lub polityka 
rady, Komisji lub krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie może dyskryminować 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
posiadaczy depozytów, inwestorów lub 
innych wierzycieli mających siedzibę w 
Unii z powodu ich narodowości, waluty 
lub miejsca prowadzenia działalności. 

Or. en 

Poprawka  282 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Do rady zastosowanie mają 
następujące zasady ogólne. Rada: 

 a) działa niezależnie; 
 b) utrzymuje wyraźne oddzielenie 

kompetencji nadzorczych od 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji; 

 c) posiada niezbędną wiedzę fachową 
dotyczącą restrukturyzacji i 
niewypłacalności banku; 
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 d) może zajmować się dużymi grupami 
bankowymi; 

 e) może podejmować działania szybko i 
bezstronnie; 

 f) zapewnia należyte uwzględnienie 
krajowej stabilności finansowej, 
stabilności finansowej Unii Europejskiej i 
rynku wewnętrznego; oraz 

 g) odpowiada przed Parlamentem 
Europejskim i Radą Unii Europejskiej. 

Or. en 

Poprawka  283 
Sławomir Nitras 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Każde działanie, propozycja lub 
polityka rady, Komisji lub krajowego 
organu ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest 
podejmowane w celu promowania 
stabilności systemu finansowego w UE i w 
każdym uczestniczącym państwie 
członkowskim UE z należytym 
uwzględnieniem i poszanowaniem 
obowiązku troski o jedność i integralność 
rynku wewnętrznego, aby uniknąć 
nadmiernego wzrostu kosztów 
ponoszonych przez uczestniczące państwo 
członkowskie, o ile byłyby one większe niż 
w przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji poza 
ramami jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W tekście należy zawrzeć ogólną zasadę, zgodnie z którą żadne państwo nie znajduje się w 
gorszej sytuacji, oraz ogólną klauzulę braku dyskryminacji (chroniąca wszystkie państwa 
członkowskie), tak jak ma to miejsce w przypadku art. 1 rozporządzenia w sprawie 
jednolitego mechanizmu nadzorczego. 

Poprawka  284 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, Komisja należycie 
rozważa wszystkie następujące czynniki: 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim lub nieuczestniczącym 
państwie członkowskim, a w szczególności 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących 
grup mających siedzibę w dwóch lub 
większej liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, rada należycie rozważa 
wszystkie następujące czynniki: 

Or. en 

Poprawka  285 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, Komisja należycie 
rozważa wszystkie następujące czynniki: 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, rada należycie rozważa 
wszystkie następujące czynniki: 

Or. en 
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Poprawka  286 
Sławomir Nitras 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, Komisja należycie 
rozważa wszystkie następujące czynniki: 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących i 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
rada i Komisja należycie rozważają 
wszystkie następujące czynniki: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejszy ustęp powinien mieć zastosowanie również do Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji oraz w przypadkach, w których decyzje lub działania spowodują 
skutki dla więcej niż jednego państwa członkowskiego, w tym dla nieuczestniczącego państwa 
członkowskiego. Należy pamiętać, że działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podejmowane w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogą powodować poważne skutki dla systemów bankowych i 
rynków finansowych we wszystkich państwach członkowskich. 

Poprawka  287 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, Komisja należycie 
rozważa wszystkie następujące czynniki: 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym państwie członkowskim, a w 
szczególności przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących grup mających siedzibę w 
dwóch lub większej liczbie państw 
członkowskich, Komisja i rada należycie 
rozważają wszystkie następujące czynniki: 
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Or. en 

Poprawka  288 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, Komisja należycie 
rozważa wszystkie następujące czynniki: 

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, Komisja i rada należycie 
rozważają wszystkie następujące czynniki: 

Or. en 

Poprawka  289 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) interesy uczestniczących państw 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność oraz w szczególności wpływ 
decyzji lub działania lub niepodjęcia 
działania na stabilność finansową, 
gospodarkę, system gwarancji depozytów 
lub system rekompensat dla inwestorów w 
każdym z tych państw członkowskich; 

a) interesy państw członkowskich, w 
których grupa prowadzi działalność oraz w 
szczególności wpływ decyzji lub działania 
lub niepodjęcia działania na stabilność 
finansową, gospodarkę, system gwarancji 
depozytów lub system rekompensat dla 
inwestorów w każdym z tych państw 
członkowskich; 

Or. en 

Poprawka  290 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) interesy uczestniczących państw 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność oraz w szczególności wpływ 
decyzji lub działania lub niepodjęcia 
działania na stabilność finansową, 
gospodarkę, system gwarancji depozytów 
lub system rekompensat dla inwestorów w 
każdym z tych państw członkowskich; 

a) interesy państw członkowskich, w 
których grupa prowadzi działalność oraz w 
szczególności wpływ decyzji lub działania 
lub niepodjęcia działania na stabilność 
finansową, gospodarkę, system gwarancji 
depozytów lub system rekompensat dla 
inwestorów w każdym z tych państw 
członkowskich; 

Or. en 

Poprawka  291 
Robert Goebbels 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) interesy uczestniczących państw 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność oraz w szczególności wpływ 
decyzji lub działania lub niepodjęcia 
działania na stabilność finansową, 
gospodarkę, system gwarancji depozytów 
lub system rekompensat dla inwestorów w 
każdym z tych państw członkowskich; 

a) interesy uczestniczących państw 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność oraz w szczególności wpływ 
decyzji lub działania lub niepodjęcia 
działania na stabilność finansową, 
gospodarkę, z uwzględnieniem poziomu 
zatrudnienia, system gwarancji depozytów 
lub system rekompensat dla inwestorów w 
każdym z tych państw członkowskich; 

Or. en 

Poprawka  292 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) cel polegający na zrównoważeniu 
interesów różnych uczestniczących państw 
członkowskich oraz unikaniu 
niesprawiedliwego szkodzenia interesom 
uczestniczących państw członkowskich lub 

b) cel polegający na zrównoważeniu 
interesów różnych uczestniczących państw 
członkowskich oraz unikaniu 
niesprawiedliwego szkodzenia interesom 
państwa członkowskiego lub 
niesprawiedliwego szkodzenia interesom 
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niesprawiedliwej ochrony tych interesów;  nieuczestniczących państw członkowskich 
lub niesprawiedliwej ochrony tych 
interesów; 

Or. en 

Poprawka  293 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) konieczność unikania negatywnego 
wpływu na inne części grupy, do której 
należy podmiot, o którym mowa w art. 2, 
objęty restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją; 

c) konieczność unikania negatywnego 
wpływu na inne części grupy, do której 
należy instytucja kredytowa objęta 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ta sama kwestia i uzasadnienie, co w przypadku art. 6 ust. 1, jednak należy podkreślić, że 
zgodnie z poprawną numeracją, powinna to być litera d). 

Poprawka  294 
Sylvie Goulard 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) interes całej grupy, przy pełnym 
poszanowaniu jej modelu biznesowego; 

Or. en 

Poprawka  295 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) konieczność unikania 
nieproporcjonalnego wzrostu kosztów 
obciążających wierzycieli podmiotów, o 
których mowa w art. 2, w zakresie, w 
jakim koszty te byłyby wyższe niż te, które 
ponieśliby, gdyby likwidację 
przeprowadzono w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego; 

d) konieczność unikania 
nieproporcjonalnego wzrostu kosztów 
obciążających wierzycieli, w zakresie, w 
jakim koszty te byłyby wyższe niż te, które 
ponieśliby, gdyby likwidację 
przeprowadzono w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego; 

Or. en 

Poprawka  296 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Podczas wykonywania uprawnień w 
zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z 
przepisami dyrektywy [w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków], dopilnowuje się, aby 
wszelkie straty, koszty lub inne wydatki 
ponosili akcjonariusze oraz wierzyciele 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, zanim 
Fundusz zostanie wykorzystany w celu 
zapewnienia skutecznego zastosowania 
instrumentów i uprawnień w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  297 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) decyzje podejmowane na mocy art. 107 
TFUE, o których mowa w art. 16 ust. 10. 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  298 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Or. en  ea) interes całego rynku wewnętrznego; 
 

Uzasadnienie 

Wyjaśnienie podobne do tego odnoszącego się do art. 6 ust. 1, które ma wzmocnić 
zaangażowanie Komisji zgodnie z Traktatem. 

Poprawka  299 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

Or. en  

ea) czy uczestniczące państwo 
członkowskie przyjęło jedną walutę i czy 
na skutek tego, w pewnych 
okolicznościach, przydatne byłoby 
zróżnicowane podejście. 

 

Poprawka  300 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja równoważy czynniki, o których 3. Rada równoważy czynniki, o których 
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mowa w ust. 2, z celami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 12, z uwzględnieniem 
charakteru i okoliczności każdej sprawy. 

 

Or. en  

mowa w ust. 2, z celami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 12, z uwzględnieniem 
charakteru i okoliczności każdej sprawy, 
ale w każdym momencie bez 
faworyzowania, preferencji lub szkody ze 
względu na państwo członkowskie, 
lokalizację lub walutę. 

 

Poprawka  301 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja równoważy czynniki, o których 
mowa w ust. 2, z celami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 12, z uwzględnieniem 
charakteru i okoliczności każdej sprawy. 

3. Rada równoważy czynniki, o których 
mowa w ust. 2, z celami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 12, z uwzględnieniem 
charakteru i okoliczności każdej sprawy. 

Or. en 

Poprawka  302 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja równoważy czynniki, o których 
mowa w ust. 2, z celami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 12, z uwzględnieniem 
charakteru i okoliczności każdej sprawy. 

3. Komisja i rada równoważą czynniki, o 
których mowa w ust. 2, z celami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 12, z 
uwzględnieniem charakteru i okoliczności 
każdej sprawy. 

Or. en 

Poprawka  303 
Vicky Ford 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja równoważy czynniki, o których 
mowa w ust. 2, z celami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 12, z uwzględnieniem 
charakteru i okoliczności każdej sprawy. 

3. Komisja i rada równoważą czynniki, o 
których mowa w ust. 2, z celami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 12, z 
uwzględnieniem charakteru i okoliczności 
każdej sprawy. 

Or. en 

Poprawka  304 
Sari Essayah 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja równoważy czynniki, o których 
mowa w ust. 2, z celami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 12, z uwzględnieniem 
charakteru i okoliczności każdej sprawy. 

3. Rada i Komisja równoważą czynniki, o 
których mowa w ust. 2, z celami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 12, z 
uwzględnieniem charakteru i okoliczności 
każdej sprawy. 

Or. en 

Poprawka  305 
Marianne Thyssen 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego. 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego, chyba że państwo 
członkowskie zatwierdziło udzielenie 
wsparcia zgodnie z jego krajową 
procedurą budżetową. Państwa 
członkowskie przewidują procedurę, która 



 

PE521.747v01-00 146/196 AM\1006888PL.doc 

PL 

prowadzi do podjęcia decyzji 
o zatwierdzeniu w ciągu pięciu dni po tym, 
jak rada lub Komisja zażąda tego 
zatwierdzenia. W przypadku gdy państwo 
członkowskie nie zgodzi się na udzielenie 
tego wsparcia, przewidzi ono, w tym 
samym terminie, alternatywny wniosek 
dotyczący zmniejszenia kosztów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu i, w stosownym 
przypadku, grupy. W przypadku gdy rada 
jest zdania, że alternatywny wniosek nie 
jest zgodny z niniejszym rozporządzeniem, 
zastosowanie znajduje krajowe prawo 
upadłościowe. 

Or. nl 

Poprawka  306 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego. 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia publicznego wsparcia 
finansowego, chyba że państwo 
członkowskie zatwierdziło udzielenie 
wsparcia zgodnie ze swoimi krajowymi 
procedurami budżetowymi. Państwo 
członkowskie posiada procedurę, która 
umożliwia wydanie decyzji dotyczącej 
zatwierdzenia w ciągu [dwóch dni] od 
wystąpienia przez radę lub Komisję o 
zatwierdzenie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby tekst miał solidne podstawy prawne, konieczne jest poszanowanie niezależności 
budżetowej państw członkowskich i ich procedur budżetowych. Poprawka równoważy taką 
potrzebę prawną i demokratyczną kwestią krótkich ram czasowych w sytuacji restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji. 
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Poprawka  307 
Jean-Paul Gauzès 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego. 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego, o ile państwo 
członkowskie, w oczekiwaniu na 
utworzenie europejskiego publicznego 
mechanizmu ochronnego, nie zatwierdziło 
możliwości udzielenia nadzwyczajnego 
publicznego wsparcia finansowego, w 
przypadku gdy żadna mniej kosztowna 
alternatywa umożliwiająca zachowanie 
stabilności finansowej nie jest dostępna. 

Or. en 

Poprawka  308 
Sari Essayah 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego. 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia środków publicznych w celu 
wsparcia działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja Rady Unii 
Europejskiej umożliwiająca udzielenie 
pożyczki z funduszu nie wchodzi w życie 
przed poinformowaniem sekretarza 
generalnego przez wszystkie uczestniczące 
państwa członkowskie o zakończeniu 
procedur krajowych, które mają 
zastosowanie. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Wyrażona w art. 2 pkt 26 dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków definicja „nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego” oznacza pomoc państwa (z wyjątkiem zastosowania prywatnych metod 
finansowania lub systemu gwarancji depozytów) w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE 
udzielaną w celu zachowania lub przywrócenia rentowności, płynności lub wypłacalności 
instytucji lub grupy. 

Poprawka  309 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego. 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zbiorowo lub indywidualnie zapewnienia 
publicznego wsparcia finansowego lub 
zaburzenia dystrybucji strat między 
uczestniczące i nieuczestniczące państwa 
członkowskie. 

Or. en 

Poprawka  310 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego. 

4. Żadna z decyzji rady nie może wymagać 
od państw członkowskich zapewnienia 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego. 

Or. en 

Poprawka  311 
Markus Ferber 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wszystkie właściwe organy uwzględniają 
zasadę proporcjonalności przy stosowaniu 
niniejszego rozporządzenia. Zasada 
proporcjonalności oznacza w 
szczególności skutki, jakie mogłaby 
wywrzeć upadłość instytucji ze względu na 
charakter prowadzonej przez nią 
działalności, jej strukturę własności, 
formę prawną, profil ryzyka, wielkość i 
status prawny, wzajemne powiązanie z 
innymi instytucjami lub ogólnie z 
systemem finansowym, zakres i 
kompleksowość jej działania oraz 
przynależność do instytucjonalnego 
systemu ochrony w rozumieniu art. 113 
ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 

Or. en 

Poprawka  312 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W celu poszanowania prawa do 
prowadzenia działalności przewidzianego 
w art. 16 Karty praw podstawowych, 
zakres uznania rady będzie się ograniczał 
do kwestii niezbędnych w celu 
uproszczenia struktury i działania 
wyłącznie dla usprawnienia jej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Ponadto wszelkie środki 
przewidziane w takim celu są zgodne z 
prawem unijnym. Środki te nie są 
bezpośrednio ani pośrednio 
dyskryminujące ze względu na 
narodowość i są uzasadnione nadrzędnym 
względem związanym z interesem 
publicznym w formie stabilności 
finansowej. Aby stwierdzić, czy działanie 
zostało podjęte w ogólnym interesie 
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publicznym rada, działając w ogólnym 
interesie publicznym, ma możliwość 
osiągnięcia celów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, nie 
napotykając na ograniczenia w 
stosowaniu instrumentów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji lub zdolności 
do skorzystania z powierzonych jej 
uprawnień. Ponadto działania te nie 
wykraczają poza minimum niezbędne do 
osiągnięcia przyjętych celów. 

Or. en 

Poprawka  313 
Sławomir Nitras 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Jeżeli decyzja lub działanie podjęte w 
celu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w ramach jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, na dowolnym 
etapie, wymaga nadzwyczajnego 
publicznego wsparcia finansowego 
udzielonego przez państwo członkowskie, 
zgoda państwa członkowskiego stanowi 
warunek wstępny podjęcia takiego 
działania. Jeżeli państwo członkowskie nie 
wyrazi zgody, zastosowanie w danej 
sprawie ma krajowe prawo upadłościowe. 

Or. en 

Poprawka  314 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Żadne działanie, propozycja ani 
polityka Komisji, rady ani krajowego 
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organu ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, podjęte na 
mocy niniejszego rozporządzenia, nie 
może bezpośrednio ani pośrednio 
dyskryminować któregokolwiek państwa 
członkowskiego lub grupy państw 
członkowskich jako miejsca świadczenia 
usług bankowych lub finansowych, 
posiadaczy depozytów, inwestorów lub 
innych wierzycieli mających siedzibę w 
Unii ze względu na ich narodowość lub 
miejsce prowadzenia działalności. 

Or. en 

Poprawka  315 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. W celu wykonywania zadań 
powierzonych Komisji i radzie na mocy 
niniejszego rozporządzenia Komisja i rada 
stosują wszelkie właściwe przepisy prawa 
unijnego oraz, w przypadkach gdy prawo 
unijne obejmuje dyrektywy, przepisy 
krajowe, które transponują te dyrektywy. 

 W tym celu Komisja i rada podejmują 
decyzje podlegające właściwemu prawu 
unijnemu i zgodne z tym prawem, w 
szczególności z wszelkimi aktami o 
charakterze ustawodawczym i 
nieustawodawczym, w tym z aktami, o 
których mowa w art. 290 i 291 TFUE. Są 
one w szczególności objęte wiążącymi 
regulacyjnymi i wykonawczymi 
standardami technicznymi opracowanymi 
przez EUNB i przyjętymi przez Komisję 
zgodnie z art. 10–15 rozporządzenia (UE) 
nr 1093/2010, art. 16 tego rozporządzenia 
oraz z wszelkimi decyzjami EUNB, które 
mają zastosowanie zgodnie z art. 19 ust. 3 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010. 

Or. en 
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Poprawka  316 
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 6 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 6a 
 Wykonywanie zadań przez Komisję 
 1. Podczas wykonywania zadań 

powierzonych jej na mocy art. 16 
niniejszego rozporządzenia Komisja działa 
niezależnie i w ścisłej zgodności z celami i 
zasadami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu. 

 2. Komisja wykonuje zadania powierzone 
jej na mocy art. 16 niniejszego 
rozporządzenia bez szkody dla innych 
swoich zadań i oddzielnie od nich. 

 3. Personel Komisji zaangażowany we 
wspieranie wykonywania zadań, 
powierzonych Komisji na mocy art. 16 
niniejszego rozporządzenia, jest 
organizacyjnie oddzielony od personelu 
zaangażowanego w wykonywanie innych 
zadań Komisji i podlega osobnej 
strukturze sprawozdawczości. 

 4. Aby zapewnić oddzielenie wykonywania 
zadań powierzonych Komisji na mocy art. 
16 niniejszego rozporządzenia od innych 
zadań Komisji, Komisja dopilnowuje, aby 
działanie kolegium komisarzy było 
całkowicie odrębne, jeśli chodzi o 
wykonywanie tych i innych zadań. Takie 
oddzielenie obejmuje całkowicie odrębne 
posiedzenia i porządek obrad. 

 5. Do celów ustępów 1–4 Komisja 
przyjmuje i podaje do wiadomości 
publicznej wszelkie niezbędne przepisy 
wewnętrzne, w tym przepisy dotyczące 
tajemnicy służbowej i wymiany 
informacji. 

 6. Komisarz, który nadzoruje funkcje w 
zakresie restrukturyzacji i 
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uporządkowanej likwidacji, nie ma prawa 
głosu w kolegium komisarzy w kwestiach 
dotyczących wdrażania polityki 
konkurencji i pomocy państwa. 

Or. en 

Poprawka  317 
Burkhard Balz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, i grup. 

1. Krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczącego państwa członkowskiego, 
w którym podmiot lub grupa, o których 
mowa w art. 2, ma siedzibę, sporządza 
plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji danego podmiotu lub grupy. 

 (Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu.) 

Or. en 

Uzasadnienie 

Biorąc pod uwagę wrażliwy charakter informacji, które należy uwzględnić w planach 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, plany te powinien sporządzać właściwy krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Rada powinna otrzymywać jedynie 
informacje niezbędne do pełnienia swoich zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. 
Poufne lub wrażliwe informacje związane z działalnością instytucji kredytowej nie mogą być 
przekazywane radzie. 

Poprawka  318 
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, i grup. 

1. Rada przeprowadza przegląd krajowych 
planów sporządzonych przez krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, zgodnie z 
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dyrektywą w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków, dla podmiotów, o 
których mowa w art. 2, i grup. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W obecnej sytuacji do zadań Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, która 
ma zostać utworzona na podstawie wniosku w sprawie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, należeć będzie sporządzanie planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wszystkich instytucji wchodzących w zakres 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Jednak na mocy 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków od 
każdej instytucji jest już wymagane posiadanie należytych planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Należy unikać powielania istniejących planów. 

Poprawka  319 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, i grup. 

1. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów 
objętych bezpośrednim nadzorem 
Europejskiego Banku Centralnego na 
mocy rozporządzenia nr […] w sprawie 
jednolitego mechanizmu nadzorczego oraz 
wszystkich podmiotów transgranicznych.  

Or. en 

Poprawka  320 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, i grup. 

1. Rada sporządza, wraz z krajowymi 
organami ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, plany 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji podmiotów, o których mowa w 
art. 2, i grup. 

Or. en 

Poprawka  321 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, i grup. 

1. Rada podczas swojej sesji wykonawczej 
sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, i grup. 

Or. en 

Poprawka  322 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji sporządzają 
plany restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji kredytowych 
znajdujących się wyłącznie na terenie ich 
państwa członkowskiego, które nie są 
podmiotami transgranicznymi. 

Or. en 

Poprawka  323 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Wszystkie plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji są 
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przedkładane do ostatecznego 
zatwierdzenia przez radę na sesji 
wykonawczej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczne jest zapewnienie maksymalnej poufności planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i w tym celu należy utworzyć mechanizm, w ramach którego liczba 
zaangażowanych osób jest ograniczona do minimum. 

Poprawka  324 
Burkhard Balz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do celów ust. 1 krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przekazują radzie wszystkie 
informacje niezbędne do sporządzenia i 
wdrożenia planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, otrzymane 
przez nie zgodnie z art. 10 i art. 12 ust. 1 
dyrektywy […], bez uszczerbku dla 
przepisów rozdziału 5 niniejszego tytułu. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. uzasadnienie do poprawki 7. To krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny sporządzać plan restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji danej 
instytucji kredytowej. 

Poprawka  325 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do celów ust. 1 krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

2. Do celów ust. 1 krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji przekazują radzie wszystkie 
informacje niezbędne do sporządzenia i 
wdrożenia planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, otrzymane 
przez nie zgodnie z art. 10 i art. 12 ust. 1 
dyrektywy […], bez uszczerbku dla 
przepisów rozdziału 5 niniejszego tytułu. 

likwidacji przekazują radzie wszystkie 
informacje niezbędne do sporządzenia i 
wdrożenia planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy instytucji objętych bezpośrednim 
nadzorem EBC, z zastrzeżeniem rozdziału 
5 niniejszego tytułu. W przypadku innych 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przekazują 
plany restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji sporządzone zgodnie z art. 10 i 
art. 12 ust. 1 dyrektywy […], bez 
uszczerbku dla przepisów rozdziału 5 
niniejszego tytułu. 

Or. en 

Poprawka  326 
Burkhard Balz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć Komisja i 
rada, jeśli podmiot, o którym mowa w art. 
2, lub grupa spełniają warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które należy podjąć, jeśli 
podmiot, o którym mowa w art. 2, lub 
grupa spełniają warunki uruchomienia 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. 

Or. en 
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Poprawka  327 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć Komisja i 
rada, jeśli podmiot, o którym mowa w art. 
2, lub grupa spełniają warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć rada lub 
krajowe organy restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, jeśli podmiot, 
o którym mowa w ust. 1 i ust. 1a, spełnia 
warunki uruchomienia procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W planie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji uwzględnia się 
szereg scenariuszy, w tym fakt, że 
upadłość może mieć charakter 
indywidualny lub może wystąpić w 
sytuacji ogólnej niestabilności finansowej 
lub zdarzeń mających wpływ na cały 
system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. 

Or. en 

Poprawka  328 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć Komisja i 
rada, jeśli podmiot, o którym mowa w art. 
2, lub grupa spełniają warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji i 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć rada i 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, jeśli podmiot, 
o którym mowa w art. 2, lub grupa 
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uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. 

spełniają warunki uruchomienia procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W planie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji uwzględnia się 
szereg scenariuszy, w tym fakt, że 
upadłość może mieć charakter 
indywidualny lub może wystąpić w 
sytuacji ogólnej niestabilności finansowej 
lub zdarzeń mających wpływ na cały 
system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego. 

Or. en 

Poprawka  329 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć Komisja i 
rada, jeśli podmiot, o którym mowa w art. 
2, lub grupa spełniają warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które może podjąć rada, jeśli 
podmiot, o którym mowa w art. 2, lub 
grupa spełniają warunki uruchomienia 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego ani oparcia się na Funduszu. 

Or. en 
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Poprawka  330 
Thomas Händel 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć Komisja i 
rada, jeśli podmiot, o którym mowa w art. 
2, lub grupa spełniają warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. 

4. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przewiduje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogą podjąć Komisja i 
rada, jeśli podmiot, o którym mowa w art. 
2, lub grupa spełniają warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W planie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uwzględnia się szereg 
scenariuszy, w tym fakt, że upadłość może 
mieć charakter indywidualny lub może 
wystąpić w sytuacji ogólnej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zakłada 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego poza wykorzystaniem 
Funduszu ustanowionego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli nie 
można tego zagwarantować, ponieważ 
podmiot osiągnął wielkość krytyczną lub 
istnieje prawdopodobieństwo, że osiągnie 
taką wielkość, rada zapewnia odpowiednie 
dostosowanie strategii działania 
podmiotu, tak aby można było 
przeprowadzić jego należytą 
restrukturyzację i uporządkowaną 
likwidację w razie upadłości lub kryzysu. 

Or. en 

Poprawka  331 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji dla każdego 
podmiotu obejmuje wszystkie punkty 
określone w rozdziale 2 dyrektywy (w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków). 

Or. en 

Poprawka  332 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dla każdego podmiotu obejmuje: 

5. Plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dla każdego podmiotu jest 
opracowywany zgodnie z art. 11 dyrektywy 
[…./… w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków] i obejmuje wszystkie 
elementy wyszczególnione w tym artykule.  

Or. en 

Poprawka  333 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera a 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) streszczenie głównych elementów 
planu; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  334 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) streszczenie istotnych zmian w 
instytucji, które miały miejsce po 
przedłożeniu ostatnich informacji 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  335 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera c 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wykazanie, w jaki sposób można w 
koniecznym zakresie prawnie i 
gospodarczo oddzielić funkcje krytyczne i 
główne linie biznesowe od innych funkcji, 
tak aby zapewnić ich ciągłość z chwilą 
upadłości instytucji;  

skreślona 

Or. en 

Poprawka  336 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera d 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) prognozowany harmonogram realizacji 
każdego istotnego aspektu planu; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  337 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera e 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) szczegółowy opis oceny możliwości 
przeprowadzenia skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z art. 8; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  338 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera f 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) opis wszelkich środków wymaganych 
zgodnie z art. 8 ust. 5 w celu ograniczenia 
lub usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, ustalonych w wyniku oceny 
przeprowadzonej zgodnie z art. 8; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  339 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera g 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) opis procedur ustalenia wartości i 
zbywalności funkcji krytycznych, 
głównych linii biznesowych i aktywów 
odnośnej instytucji; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  340 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera h 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) szczegółowy opis uzgodnień 
gwarantujących, że informacje wymagane 
zgodnie z art. 8 są aktualne i są w każdym 
momencie do dyspozycji organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  341 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera i 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) wyjaśnienia organu ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji dotyczące 
tego, jak poszczególne warianty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogłyby być finansowane bez 
zakładania nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  342 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera i 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) wyjaśnienia organu ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji dotyczące tego, 
jak poszczególne warianty restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji mogłyby być 
finansowane bez zakładania 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego; 

i) wyjaśnienia organu ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji dotyczące tego, 
jak poszczególne warianty restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji mogłyby być 
finansowane bez zakładania 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego ani korzystania z Funduszu; 

Or. en 
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Poprawka  343 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera j 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) szczegółowy opis różnych strategii 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mogłyby zostać 
zastosowane w przypadku różnych 
możliwych scenariuszy; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  344 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera k 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

k) opis krytycznych współzależności; skreślona 
Or. en 

Poprawka  345 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera l 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

l) analizę wpływu planu na inne instytucje 
należące do grupy; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  346 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera m 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

m) opis wariantów utrzymania dostępu do 
usług płatniczych i rozliczeniowych oraz 
innej infrastruktury; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  347 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera n 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) plan komunikacji z mediami i ogółem 
społeczeństwa; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  348 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera o 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) minimalny wymóg dotyczący funduszy 
własnych i kwalifikujących się 
zobowiązań wymaganych zgodnie z art. 10 
oraz w stosownych przypadkach termin 
osiągnięcia tego poziomu; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  349 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera p 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

p) w stosownych przypadkach minimalny 
wymóg dotyczący funduszy własnych i 

skreślona 
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umownych instrumentów umorzenia lub 
konwersji długu zgodnie z art. 10 oraz w 
stosownych przypadkach termin 
osiągnięcia tego poziomu; 

Or. en 

Poprawka  350 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera q 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

q) opis podstawowych operacji i systemów 
zapewniających ciągłość funkcjonowania 
procesów operacyjnych odnośnej 
instytucji; 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  351 
Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera r 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

r) opis wpływu wdrożenia planu na 
pracowników, w tym ocenę wszelkich 
powiązanych kosztów. 

skreślona 

Or. en 

Poprawka  352 
Olle Ludvigsson 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 5 – litera r a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ra) opis procedur stosowanych w celu 
informowania pracowników lub ich 
przedstawicieli oraz konsultowania się z 
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nimi podczas wykonywania planu. 
Or. en 

Poprawka  353 
Sławomir Nitras 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Plany restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy obejmują 
plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy jako całości i wskazują 
środki restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jednostek dominujących i 
jednostek zależnych należących do grupy. 

 

 

 

 

 

 

Or. en  

6. Plany restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy obejmują 
plan restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy jako całości. Na 
uzasadniony wniosek krajowego organu 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub przedstawiciela Rady ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji, szczególnie w przypadku gdy 
działanie jednostki zależnej ma istotny 
udział w systemie finansowym tego 
państwa członkowskiego, plan 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy obejmuje 
również oddzielny plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jednostki 
zależnej znajdującej się w tym 
uczestniczącym państwie członkowskim. 

 

Poprawka  354 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 

 

 

 

 

Niezależnie od tego przepisu krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczącego państwa 
członkowskiego mogą sporządzić i 
utrzymywać plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jednostek 
zależnych, które należą do grupy 
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Or. en  
utworzonej w uczestniczącym państwie 
członkowskim zgodnie z art. 11 i 12 
dyrektywy […]. 

 
Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka wyjaśnia sytuację jednostek zależnych, zgodnie z dyrektywą w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (odniesienie do art. 11 i 
12 tej dyrektywy), ponieważ indywidualne plany mają nawet większe znaczenie, jeżeli 
jednostka zależna nie jest objęta jednolitym mechanizmem restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

Poprawka  355 
Burkhard Balz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji we współpracy 
z organem nadzoru lub organem 
sprawującym nadzór skonsolidowany oraz 
z krajowymi organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich, w 
których mają siedziby te podmioty. 

skreślony 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. uzasadnienie poprawki 7 i 8. 

Poprawka  356 
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji we współpracy 
z organem nadzoru lub organem 
sprawującym nadzór skonsolidowany oraz 

7. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji we współpracy 
z organem nadzoru lub organem 
sprawującym nadzór skonsolidowany, z 
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z krajowymi organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich, w 
których mają siedziby te podmioty. 

 

Or. en  

krajowymi organami ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich, w 
których mają siedziby te podmioty, oraz z 
krajowymi organami nieuczestniczących 
państw członkowskich, w których mają 
siedziby jednostki zależne. 

 
Uzasadnienie 

Plany, które powodują skutki dla jednostek zależnych, które znajdują się na terenie 
nieuczestniczących państw członkowskich, mogą wywierać istotny wpływ na stabilność 
lokalnego rynku finansowego. Plany powinny być zatem sporządzane we współpracy z 
organem sprawującym nadzór skonsolidowany, z krajowymi organami uczestniczących 
państw członkowskich, w których mają siedziby te podmioty, oraz z krajowymi organami 
nieuczestniczących państw członkowskich, w których mają siedziby jednostki zależne. 

Poprawka  357 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji we współpracy 
z organem nadzoru lub organem 
sprawującym nadzór skonsolidowany oraz 
z krajowymi organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich, w 
których mają siedziby te podmioty. 

7. Rada sporządza plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji we współpracy 
z organem nadzoru lub organem 
sprawującym nadzór skonsolidowany oraz 
z krajowymi organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich, w 
których mają siedziby te podmioty. Rada 
współpracuje z organami ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w nieuczestniczących 
państwach członkowskich, jeżeli w tych 
państwach członkowskich znajdują się 
podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym. 

Or. en 

Poprawka  358 
Sławomir Nitras 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 7 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a. W przypadku instytucji kredytowych 
uznawanych za instytucje niemające 
znaczenia systemowego zgodnie z 
definicją zawartą w rozporządzeniu 
2012/0242, projekty planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji sporządzają krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rada ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji może jedynie 
zatwierdzić lub odrzucić projekt planu, 
przedstawiając obszerne uzasadnienie. W 
przypadku powtórnego odrzucenia projekt 
planu jest kierowany na sesję plenarną 
Rady ds. Restrukturyzacji i 
Uporządkowanej Likwidacji. 

Or. xm 

Uzasadnienie 

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych. 

Poprawka  359 
Sławomir Nitras 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 8 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Rada może zobowiązać krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji do sporządzenia wstępnych 
projektów planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz organ ds. 

8. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji sporządzają 
wstępne projekty planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy do 
sporządzenia wstępnego projektu planu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy. 

likwidacji na poziomie grupy sporządza 
wstępny projekt planu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy. Jeżeli rada postanowi zmienić 
przedłożony plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, przedstawia 
kompleksowe uzasadnienie. 

Or. en 

Poprawka  360 
Corien Wortmann-Kool 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 – ustęp 9 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 
 
 
Or. en 
 

9a. Decyzje dotyczące sporządzania i 
oceny planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a także 
stosowania należytych środków, 
podejmuje rada na sesji wykonawczej. 

Poprawka  361 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 
 
 
Or. en 
 

Rada przyjmuje protokół ustaleń z 
organami ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczących państw członkowskich. 

Poprawka  362 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7a 
 Stosowanie dyrektywy [w sprawie 

naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków] 

 

 

 

Or. en  

Działania podejmowane w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 
do instytucji reguluje dyrektywa [w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków]. 

 

Poprawka  363 
Philippe Lamberts, Sven Giegold 
w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 7 b (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 7b 
 Skuteczna restrukturyzacja i 

uporządkowana likwidacja instytucji o 
znaczeniu systemowym 

 W przypadku instytucji, o których mowa w 
art. 2 niniejszego rozporządzenia, i 
zidentyfikowanych jako globalne 
instytucje o znaczeniu systemowym oraz 
inne instytucje o znaczeniu systemowym 
na mocy art. 131 dyrektywy 2013/36/UE, 
rada ustala priorytety w odniesieniu do 
ich restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z art. 13 [dyrektywy w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków] i 
sporządza plan usunięcia przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dla każdej z tych instytucji 
zgodnie z art. 14 [dyrektywy w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków]. 
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 Taki plan obejmuje co najmniej 
następujące elementy: 

 a) zobowiązanie instytucji do zbycia 
określonych aktywów; 

 b) zobowiązanie instytucji do ograniczenia 
lub zaprzestania określonych istniejących 
lub proponowanych rodzajów 
działalności; 

 c) ograniczenie lub zaprzestanie rozwoju 
nowych lub istniejących linii biznesowych 
lub sprzedaży nowych lub istniejących 
produktów; 

 

 

 

 

 

Or. en  

d) zobowiązanie do zmiany struktur 
prawnych lub operacyjnych instytucji, aby 
ograniczyć złożoność tych struktur w celu 
zapewnienia możliwości prawnego i 
operacyjnego oddzielenia funkcji 
krytycznych od innych funkcji poprzez 
zastosowanie instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji; 

 

Poprawka  364 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7, rada, po konsultacji z właściwym 
organem, w tym z EBC, i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 
ważne oddziały, w zakresie dotyczącym 
tych ważnych oddziałów, przeprowadzają 
ocenę, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup przy założeniu 
braku nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego poza 

1. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7, rada, po konsultacji z właściwym 
organem, w tym z EBC, i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 
ważne oddziały lub jednostki zależne, w 
zakresie dotyczącym tych ważnych 
oddziałów, jednostek zależnych i 
stabilności finansowej przeprowadzają 
ocenę, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup przy założeniu 
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wykorzystaniem środków z Funduszu 
ustanowionego zgodnie z art. 64. 

braku nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego. 

Or. en 

Poprawka  365 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7, rada, po konsultacji z właściwym 
organem, w tym z EBC, i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 
ważne oddziały, w zakresie dotyczącym 
tych ważnych oddziałów, przeprowadzają 
ocenę, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup przy założeniu 
braku nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego poza 
wykorzystaniem środków z Funduszu 
ustanowionego zgodnie z art. 64. 

1. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7, rada, po konsultacji z właściwym 
organem, w tym z EBC, i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 
ważne oddziały, w zakresie dotyczącym 
tych ważnych oddziałów, przeprowadzają 
ocenę, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup przy założeniu 
braku nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego. 

Or. en 

Poprawka  366 
Sławomir Nitras 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7, rada, po konsultacji z właściwym 
organem, w tym z EBC, i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 

1. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7, rada, po konsultacji z właściwym 
organem, w tym z EBC, i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w przypadkach 
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ważne oddziały, w zakresie dotyczącym 
tych ważnych oddziałów, przeprowadzają 
ocenę, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup przy założeniu 
braku nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego poza 
wykorzystaniem środków z Funduszu 
ustanowionego zgodnie z art. 64. 

dotyczących podmiotu podlegającego ich 
kompetencjom, przeprowadzają ocenę, w 
jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup przy założeniu 
braku nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego poza 
wykorzystaniem środków z Funduszu 
ustanowionego zgodnie z art. 64. Projekt 
planu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy i wynikające z niego 
decyzje dotyczące restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie są wiążące 
dla organu ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczącego państwa 
członkowskiego. 

Or. en 

Poprawka  367 
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7, rada, po konsultacji z właściwym 
organem, w tym z EBC, i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 
ważne oddziały, w zakresie dotyczącym 
tych ważnych oddziałów, przeprowadzają 
ocenę, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji i grup przy założeniu 
braku nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego poza 
wykorzystaniem środków z Funduszu 
ustanowionego zgodnie z art. 64. 

1. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7, rada, po konsultacji z właściwymi 
organami, w tym z EBC, i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 
jednostki zależne i ważne oddziały, w 
zakresie dotyczącym tych ważnych 
oddziałów, przeprowadzają ocenę, w jakim 
zakresie możliwe jest przeprowadzenie 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji i grup 
przy założeniu braku nadzwyczajnego 
publicznego wsparcia finansowego poza 
wykorzystaniem środków z Funduszu 
ustanowionego zgodnie z art. 64. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Pierwotny tekst nie był zgodny z art. 7, w którym mowa również o jednostkach zależnych. 
Poprawka wyjaśnia sytuację jednostek zależnych, zgodnie z dyrektywą w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. 

Poprawka  368 
Diogo Feio 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sporządzając plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, rada ocenia, w 
jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu, jeśli dla organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jest wykonalne i wiarygodne 
przeprowadzenie jego likwidacji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego 
lub przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państwa członkowskiego, 
w którym podmiot ma siedzibę, lub innych 
państw członkowskich lub Unii, oraz w 
celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez 
podmiot. 

2. Sporządzając plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 7 ust. 1, lub przy 
ostatecznym zatwierdzaniu planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotów, o których mowa w 
art. 7 ust. 1a, rada ocenia, w jakim 
zakresie możliwe jest przeprowadzenie 
skutecznej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotu 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Uznaje się, że możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu, jeśli dla organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jest wykonalne i wiarygodne 
przeprowadzenie jego likwidacji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego 
lub przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państwa członkowskiego, 
w którym podmiot ma siedzibę, lub innych 
państw członkowskich lub Unii, oraz w 
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celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez 
podmiot. 

Or. en 

Poprawka  369 
Robert Goebbels 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sporządzając plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, rada ocenia, w 
jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu, jeśli dla organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jest wykonalne i wiarygodne 
przeprowadzenie jego likwidacji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego 
lub przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państwa członkowskiego, 
w którym podmiot ma siedzibę, lub innych 
państw członkowskich lub Unii, oraz w 
celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez 
podmiot. 

2. Sporządzając plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, rada ocenia, w 
jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu, jeśli dla organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jest wykonalne i wiarygodne 
przeprowadzenie jego likwidacji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego 
lub przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państwa członkowskiego, 
w którym podmiot ma siedzibę, biorąc pod 
uwagę stabilność finansową, gospodarczą 
i społeczną w tym państwie lub innych 
państwach członkowskich lub Unii, oraz w 
celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez 
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podmiot. 

Or. en 

Poprawka  370 
Thomas Händel 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Sporządzając plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, rada ocenia, w 
jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu, jeśli dla organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jest wykonalne i wiarygodne 
przeprowadzenie jego likwidacji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego 
lub przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państwa członkowskiego, 
w którym podmiot ma siedzibę, lub innych 
państw członkowskich lub Unii, oraz w 
celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez 
podmiot. 

2. Sporządzając plan restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2, rada ocenia, w 
jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu, jeśli dla organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jest wykonalne i wiarygodne 
przeprowadzenie jego likwidacji w ramach 
zwykłego postępowania upadłościowego 
lub przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państwa członkowskiego, 
w którym podmiot ma siedzibę, lub innych 
państw członkowskich lub Unii, oraz w 
celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez 
podmiot. Podmioty, które osiągnęły 
wielkość krytyczną zdefiniowaną w art. 3 i 
w odniesieniu do których uznaje się, że 
nie jest możliwa ich restrukturyzacja i 
uporządkowana likwidacja przy pomocy 
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obecnych instrumentów, o których mowa 
w art. 19, zostają odpowiednio do tego 
objęte restrukturyzacją. W takim 
przypadku prawa własności zostają 
podporządkowane ochronie ogólnego 
interesu publicznego. 

Or. en 

Poprawka  371 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grup, rada 
ocenia, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grup zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotów grupy, jeśli dla 
organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wykonalne 
i wiarygodne przeprowadzenie likwidacji 
podmiotów grupy w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego lub 
przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państw członkowskich, w 
których podmioty grupy mają siedzibę, lub 
innych państw członkowskich lub Unii, 
oraz w celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez te 

3. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grup, rada 
ocenia, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grup zgodnie z dyrektywą w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […], z 
zastrzeżeniem zmian dostosowujących 
niniejsze rozporządzenie do utworzenia 
rady. Uznaje się, że możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotów grupy, jeśli dla 
organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wykonalne 
i wiarygodne przeprowadzenie likwidacji 
podmiotów grupy w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego lub 
przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państw członkowskich, w 
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podmioty, ponieważ możliwe jest ich łatwe 
i bezzwłoczne oddzielenie lub 
zastosowanie innych środków. 

których podmioty grupy mają siedzibę, lub 
innych państw członkowskich lub Unii, 
oraz w celu zapewnienia ciągłości funkcji 
krytycznych wykonywanych przez te 
podmioty, ponieważ możliwe jest ich łatwe 
i bezzwłoczne oddzielenie lub 
zastosowanie innych środków. 

Or. en 

Poprawka  372 
Robert Goebbels 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grup, rada 
ocenia, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grup zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotów grupy, jeśli dla 
organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wykonalne 
i wiarygodne przeprowadzenie likwidacji 
podmiotów grupy w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego lub 
przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państw członkowskich, w 
których podmioty grupy mają siedzibę, lub 
innych państw członkowskich lub Unii, 
oraz w celu zapewnienia ciągłości funkcji 

3. Sporządzając plany restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grup, rada 
ocenia, w jakim zakresie możliwe jest 
przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grup zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Uznaje się, że możliwe 
jest przeprowadzenie skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotów grupy, jeśli dla 
organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest wykonalne 
i wiarygodne przeprowadzenie likwidacji 
podmiotów grupy w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego lub 
przeprowadzenie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji z 
wykorzystaniem różnych instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji bez 
powodowania znaczących negatywnych 
konsekwencji dla systemów finansowych, 
w tym sytuacji szerszej niestabilności 
finansowej lub zdarzeń mających wpływ 
na cały system, państw członkowskich, w 
których podmioty grupy mają siedzibę, 
biorąc pod uwagę stabilność finansową, 
gospodarczą i społeczną w tych państwach 
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krytycznych wykonywanych przez te 
podmioty, ponieważ możliwe jest ich łatwe 
i bezzwłoczne oddzielenie lub 
zastosowanie innych środków. 

członkowskich lub innych państwach 
członkowskich lub Unii, oraz w celu 
zapewnienia ciągłości funkcji krytycznych 
wykonywanych przez te podmioty, 
ponieważ możliwe jest ich łatwe i 
bezzwłoczne oddzielenie lub zastosowanie 
innych środków. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State. 

Poprawka  373 
Sławomir Nitras 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Sprawozdanie przekazuje się odnośnemu 
podmiotowi lub przedsiębiorstwu 
dominującemu, właściwym organom i 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
w których znajdują się ważne oddziały. 
Powinno ono wskazywać przyczyny 
odnośnej oceny lub ustalenia oraz określać, 
w jaki sposób ocena lub ustalenie są 
zgodne z wymogiem proporcjonalnego 
stosowania określonym w art. 6. 

6. Sprawozdanie przekazuje się odnośnemu 
podmiotowi lub przedsiębiorstwu 
dominującemu, właściwym organom i 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczących państw członkowskich. 
Powinno ono wskazywać przyczyny 
odnośnej oceny lub ustalenia oraz określać, 
w jaki sposób ocena lub ustalenie są 
zgodne z wymogiem proporcjonalnego 
stosowania określonym w art. 6. 

Or. en 

Poprawka  374 
Sharon Bowles 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Sprawozdanie przekazuje się odnośnemu 
podmiotowi lub przedsiębiorstwu 
dominującemu, właściwym organom i 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
w których znajdują się ważne oddziały. 
Powinno ono wskazywać przyczyny 
odnośnej oceny lub ustalenia oraz określać, 
w jaki sposób ocena lub ustalenie są 
zgodne z wymogiem proporcjonalnego 
stosowania określonym w art. 6. 

6. Sprawozdanie przekazuje się odnośnemu 
podmiotowi lub przedsiębiorstwu 
dominującemu, właściwym organom i 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
w których znajdują się ważne oddziały lub 
jednostki zależne. Powinno ono 
wskazywać przyczyny odnośnej oceny lub 
ustalenia oraz określać, w jaki sposób 
ocena lub ustalenie są zgodne z wymogiem 
proporcjonalnego stosowania określonym 
w art. 6. 

Or. en 

Poprawka  375 
Sławomir Nitras 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. W terminie czterech miesięcy od daty 
otrzymania sprawozdania podmiot lub 
jednostka dominująca może wnieść uwagi i 
zaproponować radzie alternatywne środki 
mające na celu usunięcie przeszkód 
wskazanych w sprawozdaniu. O wszelkich 
środkach zaproponowanych przez podmiot 
lub jednostkę dominującą rada informuje 
właściwe organy i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 
ważne oddziały. 

7. W terminie czterech miesięcy od daty 
otrzymania sprawozdania podmiot lub 
jednostka dominująca mogą wnieść uwagi 
i zaproponować radzie alternatywne środki 
mające na celu usunięcie przeszkód 
wskazanych w sprawozdaniu. O wszelkich 
środkach zaproponowanych przez podmiot 
lub jednostkę dominującą rada informuje 
właściwe organy i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich. 

Or. en 

Poprawka  376 
Sharon Bowles 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. W terminie czterech miesięcy od daty 
otrzymania sprawozdania podmiot lub 
jednostka dominująca może wnieść uwagi i 
zaproponować radzie alternatywne środki 
mające na celu usunięcie przeszkód 
wskazanych w sprawozdaniu. O wszelkich 
środkach zaproponowanych przez podmiot 
lub jednostkę dominującą rada informuje 
właściwe organy i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 
ważne oddziały. 

7. W terminie czterech miesięcy od daty 
otrzymania sprawozdania podmiot lub 
jednostka dominująca lub właściwy organ 
lub organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczącego państwa 
członkowskiego mogą wnieść uwagi i 
zaproponować radzie alternatywne środki 
mające na celu usunięcie przeszkód 
wskazanych w sprawozdaniu. O wszelkich 
środkach zaproponowanych przez podmiot 
lub jednostkę dominującą rada informuje 
właściwe organy i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, w których znajdują się 
ważne oddziały lub jednostki zależne. 

Or. en 

Poprawka  377 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 8 – wprowadzenie 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jeśli środki zaproponowane przez 
podmiot lub jednostkę dominującą nie 
usuwają skutecznie przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada, po konsultacji z 
właściwym organem i w stosownych 
przypadkach z organem 
makroostrożnościowym, podejmuje 
decyzję stwierdzającą, że zaproponowane 
środki nie usuwają skutecznie przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i nakazującą krajowym organom 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 

8. Jeśli środki zaproponowane przez 
podmiot lub jednostkę dominującą nie 
usuwają skutecznie przeszkód w 
przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada, po konsultacji z 
właściwym organem i w stosownych 
przypadkach z organem 
makroostrożnościowym, właściwym 
organem oraz organem ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczącego państwa 
członkowskiego, podejmuje decyzję 
stwierdzającą, że zaproponowane środki 
nie usuwają skutecznie przeszkód w 
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likwidacji zobowiązanie odnośnej 
instytucji, jednostki dominującej lub 
jednostki zależnej odnośnej grupy do 
podjęcia środków wymienionych w ust. 9 
w oparciu o następujące kryteria: 

przeprowadzeniu skutecznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i nakazującą krajowym organom 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zobowiązanie odnośnej 
instytucji, jednostki dominującej lub 
jednostki zależnej odnośnej grupy do 
podjęcia środków wymienionych w ust. 9 
w oparciu o następujące kryteria: 

Or. en 

 

Poprawka  378 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 8 – litera b 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) konieczność unikania negatywnego 
wpływu na stabilność finansową w 
uczestniczących państwach 
członkowskich; 

b) konieczność unikania negatywnego 
wpływu na stabilność finansową w 
uczestniczących państwach członkowskich, 
w każdym zainteresowanym 
nieuczestniczącym państwie 
członkowskim i w całej Unii; 

Or. en 

Poprawka  379 
Vicky Ford 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 8 – litera b 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) konieczność unikania negatywnego 
wpływu na stabilność finansową w 
uczestniczących państwach 
członkowskich; 

b) konieczność unikania negatywnego 
wpływu na stabilność finansową w 
uczestniczących i nieuczestniczących 
państwach członkowskich; 

Or. en 

Poprawka  380 
Sławomir Nitras 
 



 

PE521.747v01-00 186/196 AM\1006888PL.doc 

PL 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 – ustęp 10 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wykonują 
instrukcje rady zgodnie z art. 26. 

10. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wykonują 
instrukcje rady zgodnie z art. 26. W 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowej niemającej znaczenia 
systemowego krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, którego kompetencjom podlega 
działalność danej instytucji, może wyrazić 
sprzeciw wobec instrukcji rady. Po 
wyrażeniu sprzeciwu organ przedstawia 
własną propozycję działań, które wchodzą 
w życie jedynie, jeżeli zostaną 
zatwierdzone na sesji plenarnej Rady ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  381 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 8 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 8a 

 Nieuczestniczące państwa członkowskie 
nie podlegają radzie bez swojej zgody. W 
przypadku sporów wiążącą mediację 
prowadzi EUNB. 

Or. en 

Poprawka  382 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, może zastosować uproszczone 
obowiązki w odniesieniu do sporządzenia 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 7, lub 
może znieść obowiązek sporządzenia tych 
planów. 

1. Rada stosuje uproszczone obowiązki w 
odniesieniu do sporządzenia planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w rozdziale 1 
dyrektywy (w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków), lub może znieść 
obowiązek sporządzenia tych planów. 

Or. en 

Poprawka  383 
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, może zastosować uproszczone 
obowiązki w odniesieniu do sporządzenia 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 7, lub 
może znieść obowiązek sporządzenia tych 
planów. 

1. Rada może zastosować uproszczone 
obowiązki w odniesieniu do sporządzenia 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 7, lub 
może znieść obowiązek sporządzenia tych 
planów. 

Or. en 

Poprawka  384 
Leonardo Domenici, Gianni Pittella 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, może zastosować uproszczone 
obowiązki w odniesieniu do sporządzenia 

1. Rada może zastosować uproszczone 
obowiązki w odniesieniu do sporządzenia 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 7, lub 
może znieść obowiązek sporządzenia tych 
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planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 7, lub 
może znieść obowiązek sporządzenia tych 
planów. 

planów. 

Or. en 

Poprawka  385 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, może zastosować uproszczone 
obowiązki w odniesieniu do sporządzenia 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 7, lub 
może znieść obowiązek sporządzenia tych 
planów. 

1. Rada, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, może zastosować uproszczone 
obowiązki w odniesieniu do sporządzenia 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 7, i 
dozwolonych na mocy dyrektywy w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych IV nakłada na wszystkie instytucje obowiązek 
posiadania planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który obecnie jest wyrażony w 
dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. 

Poprawka  386 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogą 
zaproponować radzie zastosowanie 
uproszczonych obowiązków lub zniesienie 
obowiązku sporządzenia planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

skreślony 
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likwidacji w odniesieniu do określonych 
instytucji lub grup. Odnośny wniosek 
musi być uzasadniony i poparty 
odpowiednią dokumentacją. 

Or. en 

Poprawka  387 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogą 
zaproponować radzie zastosowanie 
uproszczonych obowiązków lub zniesienie 
obowiązku sporządzenia planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do określonych 
instytucji lub grup. Odnośny wniosek musi 
być uzasadniony i poparty odpowiednią 
dokumentacją. 

2. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogą 
zaproponować radzie zastosowanie 
uproszczonych obowiązków dozwolone na 
mocy dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […]. Odnośny wniosek 
musi być uzasadniony i poparty 
odpowiednią dokumentacją. 

Or. en 

Poprawka  388 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Po otrzymaniu wniosku na podstawie 
ust. 1 lub w przypadku działania z własnej 
inicjatywy rada przeprowadza ocenę 
odnośnych instytucji lub grup. Ocena 
przeprowadzana jest z uwzględnieniem 
potencjalnego wpływu, jaki upadłość 
odnośnej instytucji lub grupy, ze względu 
na charakter jej działalności, jej wielkość 
lub powiązania z innymi instytucjami lub 
z całym systemem finansowym, mogłaby 
mieć na rynki finansowe, na inne 

skreślony 
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instytucje i na warunki finansowania. 
Or. en 

Poprawka  389 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeśli krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, który 
zaproponował zastosowanie 
uproszczonych obowiązków lub 
przyznanie zwolnienia zgodnie z ust. 1, 
stwierdzi, że decyzja o zastosowaniu 
uproszczonych obowiązków lub o 
przyznaniu zwolnienia musi zostać 
wycofana, przedkłada w tym celu 
odpowiedni wniosek radzie. W takim 
przypadku rada podejmuje decyzję w 
sprawie proponowanego wycofania z 
pełnym uwzględnieniem uzasadnienia 
wycofania przedłożonego przez krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w kontekście 
elementów określonych w ust. 3. 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  390 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Rada może przyznać zwolnienie zgodnie 
z ust. 3 i 4 dotyczące obowiązku 
sporządzenia planów naprawy 
poszczególnym instytucjom powiązanym z 
organem centralnym, o którym mowa w 
art. 21 dyrektywy 2013/36/UE, i 
całkowicie lub częściowo zwolnionym z 
wymogów ostrożnościowych według 

skreślony 
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prawa krajowego zgodnie z art. 2 ust. 5 
dyrektywy 2013/36/UE. W takim 
przypadku obowiązek sporządzenia planu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji ma zastosowanie na zasadzie 
skonsolidowanej do organu centralnego. 

Or. en 

 

Poprawka  391 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 6 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Rada może przyznać zwolnienie 
dotyczące stosowania obowiązku 
sporządzenia planów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucjom 
należącym do instytucjonalnego systemu 
ochrony zgodnie z art. 113 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013. Przy 
podejmowaniu decyzji o przyznaniu 
zwolnienia instytucji należącej do 
instytucjonalnego systemu ochrony rada 
rozważa, czy instytucjonalny system 
ochrony będzie potencjalnie w stanie 
spełniać równoczesne wymagania nałożone 
względem tego systemu w odniesieniu do 
jego członków. 

6. Przy podejmowaniu decyzji o 
przyznaniu zwolnienia instytucji należącej 
do instytucjonalnego systemu ochrony rada 
rozważa, czy instytucjonalny system 
ochrony będzie potencjalnie w stanie 
spełniać równoczesne wymagania nałożone 
względem tego systemu w odniesieniu do 
jego członków. 

Or. en 

Poprawka  392 
Wolf Klinz 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 9 – ustęp 7 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Rada informuje EUNB o zastosowaniu 
przez nią ust. 1, 4 i 5. 

7. Rada informuje EUNB o zastosowaniu 
przez nią ust. 1. 

Or. en 
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Poprawka  393 
Markus Ferber 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Rada, po konsultacji z właściwymi 
organami, w tym z EBC, ustala minimalny 
wymóg dotyczący funduszy własnych i 
kwalifikujących się zobowiązań, o których 
mowa w ust. 2, objętych uprawnieniami do 
umorzenia i konwersji, które instytucje i 
jednostki dominujące, o których mowa w 
art. 2, zobowiązane są utrzymywać. 

1. Rada, po konsultacji z właściwymi 
organami, w tym z EBC, ustala minimalny 
wymóg dotyczący funduszy własnych i 
kwalifikujących się zobowiązań, o których 
mowa w ust. 2, objętych uprawnieniami do 
umorzenia i konwersji, które instytucje i 
jednostki dominujące, o których mowa w 
art. 2, zobowiązane są utrzymywać. Dla 
instytucji kredytowych, które nie są 
aktywne na rynkach kapitałowych, 
obowiązek spełnienia minimalnego 
wymogu zostaje uchylony przez radę. 

Or. en 

Poprawka  394 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Minimalny wymóg oblicza się jako 
kwotę funduszy własnych i 
kwalifikujących się zobowiązań wyrażoną 
jako odsetek łącznych zobowiązań i 
funduszy własnych instytucji i 
przedsiębiorstw dominujących, o których 
mowa w art. 2, z wyłączeniem zobowiązań 
wynikających z instrumentów 
pochodnych. 

2. Minimalny wymóg oblicza się jak w 
przypadku dyrektywy w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Minimalny wymóg oblicza się zgodnie z dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków, a zatem powielanie tekstu tej dyrektywy w powyższym 
artykule nie jest konieczne. 
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Poprawka  395 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Minimalny wymóg oblicza się jako 
kwotę funduszy własnych i 
kwalifikujących się zobowiązań wyrażoną 
jako odsetek łącznych zobowiązań i 
funduszy własnych instytucji i 
przedsiębiorstw dominujących, o których 
mowa w art. 2, z wyłączeniem zobowiązań 
wynikających z instrumentów 
pochodnych. 

2. Minimalny wymóg oblicza się zgodnie z 
zasadami określonymi w dyrektywie (w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków). 

Or. en 

Poprawka  396 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[…] skreślony 
Or. en 

Poprawka  397 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[…] skreślony 

Or. en 

Poprawka  398 
Markus Ferber 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f a (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) stopień, w którym system gwarancji 
depozytów zgodnie z art. 2 ust. 2 […]* ma 
uczestniczyć w finansowaniu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. 

Or. en 

Poprawka  399 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1, 
może przewidywać, że minimalny wymóg 
dotyczący funduszy własnych i 
kwalifikujących się zobowiązań jest 
częściowo spełniony na poziomie 
skonsolidowanym lub indywidualnym 
poprzez umowny instrument umorzenia 
lub konwersji długu. 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  400 
Wolf Klinz, Olle Schmidt 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1, 
może przewidywać, że minimalny wymóg 
dotyczący funduszy własnych i 
kwalifikujących się zobowiązań jest 
częściowo spełniony na poziomie 
skonsolidowanym lub indywidualnym 
poprzez umowny instrument umorzenia lub 

4. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1, 
przewiduje, że minimalny wymóg 
dotyczący funduszy własnych i 
kwalifikujących się zobowiązań jest 
spełniony na poziomie skonsolidowanym i 
indywidualnym. Minimalny wymóg może 
zostać spełniony poprzez umowny 
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konwersji długu.  instrument umorzenia lub konwersji długu. 

Or. en 

Poprawka  401 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 5 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Aby instrument kwalifikował się jako 
umowny instrument umorzenia lub 
konwersji długu zgodnie z ust. 4, rada 
musi być przekonana, że instrument ten: 

skreślony 

a) zawiera postanowienie umowne 
stwierdzające, że w przypadku gdy 
Komisja postanowi zastosować względem 
tej instytucji instrument umorzenia lub 
konwersji długu, odnośny instrument 
zostanie umorzony lub poddany konwersji 
w wymaganym zakresie przed 
przeprowadzeniem umorzenia lub 
konwersji innych kwalifikujących się 
zobowiązań; oraz 

 

b) jest objęty wiążącą umową o 
podporządkowaniu bądź wiążącym 
zobowiązaniem lub postanowieniem o 
podporządkowaniu, zgodnie z którymi w 
przypadku zwykłego postępowania 
upadłościowego odnośny instrument ma 
niższy stopień uprzywilejowania niż 
pozostałe kwalifikujące się zobowiązania i 
nie może zostać spłacony do czasu 
rozliczenia innych pozostających w danym 
momencie do spłaty kwalifikujących się 
zobowiązań. 

 

Or. en 

Poprawka  402 
Sharon Bowles 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Rada podejmuje wszelkie ustalenia, o 
których mowa w ust. 1, w toku 
opracowywania i utrzymywania planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na podstawie art. 7. 

skreślony 

Or. en 

Poprawka  403 
Markus Ferber 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 10 – ustęp 8 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Rada informuje EBC i EUNB o 
minimalnym wymogu, który ustaliła dla 
poszczególnych instytucji i jednostek 
dominujących na mocy ust. 1. 

8. Rada informuje EBC i EUNB o 
minimalnym wymogu, który ustaliła dla 
poszczególnych instytucji i jednostek 
dominujących zgodnie z art. 2 akapit 
pierwszy. 

Or. en 

 


