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Poprawka 404
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBC lub właściwe organy uczestniczących 
państw członkowskich informują radę o 
wszelkich środkach, do których podjęcia 
zobowiązują instytucję lub grupę, lub które 
same podejmują na mocy art. 13b 
rozporządzenia Rady (UE) nr […] lub na 
mocy art. 23 ust. 1 lub art. 24 dyrektywy 
[…] lub na podstawie art. 104 dyrektywy 
2013/36/UE.

EBC lub właściwe organy uczestniczących 
państw członkowskich, po złożeniu 
wniosku o wydanie opinii przez EBC, 
informują radę o wszelkich środkach, do 
których podjęcia zobowiązują instytucję 
lub grupę, lub które same podejmują na 
mocy art. 13b rozporządzenia Rady (UE) 
nr […] lub na mocy art. 23 ust. 1 lub art. 
24 dyrektywy […] lub na podstawie art. 
104 dyrektywy 2013/36/UE.

Or. en

Poprawka 405
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBC lub właściwe organy uczestniczących 
państw członkowskich informują radę o 
wszelkich środkach, do których podjęcia 
zobowiązują instytucję lub grupę, lub które 
same podejmują na mocy art. 13b 
rozporządzenia Rady (UE) nr […] lub na 
mocy art. 23 ust. 1 lub art. 24 dyrektywy 
[…] lub na podstawie art. 104 dyrektywy 
2013/36/UE.

EBC informuje radę o wszelkich środkach, 
do których podjęcia zobowiązuje instytucję 
lub grupę lub które sam podejmuje na 
mocy art. 13b rozporządzenia Rady (UE) 
nr […] lub na mocy art. 23 ust. 1 lub art. 
24 dyrektywy […] lub na podstawie art. 
104 dyrektywy 2013/36/UE.

Or. en

Poprawka 406
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada powiadamia Komisję o wszelkich 
informacjach, które otrzymała na 
podstawie akapitu pierwszego.

skreślony

Or. en

Poprawka 407
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od daty otrzymania informacji, 
o których mowa w ust. 1, bez uszczerbku 
dla uprawnień EBC i właściwych 
organów zgodnie z innymi przepisami 
Unii, rada może przygotowywać się do 
przeprowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji odnośnej 
instytucji lub grupy.

skreślony

Or. en

Poprawka 408
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy rada zamierza podjąć 
środki wczesnej interwencji, konsultuje się 
z instytucjonalnym systemem ochrony, do 
którego należy instytucja. Rada 
interweniuje jedynie w przypadku, gdy 
instytucjonalny system ochrony nie jest w 
stanie zapobiec upadłości instytucji 
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będącej członkiem tego systemu.

Or. en

Poprawka 409
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada posiada uprawnienia do: 3. W przypadku gdy rada zamierza podjąć 
środki wczesnej interwencji, konsultuje się 
z daną instytucją lub instytucjonalnym 
systemem ochrony. Rada posiada 
uprawnienia do podejmowania 
następujących środków jedynie w 
przypadku, gdy instytucja jest na progu 
upadłości czy jest zagrożona upadłością 
lub instytucjonalny system ochrony nie 
jest w stanie zapobiec upadłości instytucji 
będącej członkiem tego systemu:

Or. en

Poprawka 410
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. EBC lub właściwy organ oraz rada 
zapewniają spójność dodatkowego środka, 
o którym mowa w ust. 4, i działań rady 
mających na celu przygotowanie się do 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na mocy ust. 2.

5. EBC lub właściwy organ oraz rada 
zapewniają spójność dodatkowego środka, 
o którym mowa w ust. 4, i działań rady 
mających na celu przygotowanie się do 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na mocy ust. 2 i które nie mają 
charakteru dyskryminacyjnego w 
odniesieniu do państw członkowskich lub 
podmiotów w nieuczestniczących 
państwach członkowskich.
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Or. en

Poprawka 411
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, 
Komisja i rada, w zakresie swoich 
odnośnych obowiązków, uwzględniają
cele restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz wybierają instrumenty i 
uprawnienia, które ich zdaniem najlepiej 
pozwalają osiągnąć cele odpowiednie w 
okolicznościach danej sprawy.

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, rada, 
w zakresie swoich odnośnych 
obowiązków, uwzględnia cele 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz wybiera instrumenty i 
uprawnienia, które jej zdaniem najlepiej
pozwalają osiągnąć cele odpowiednie w 
okolicznościach danej sprawy.

Or. en

Poprawka 412
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, 
Komisja i rada, w zakresie swoich 
odnośnych obowiązków, uwzględniają
cele restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz wybierają instrumenty i 
uprawnienia, które ich zdaniem najlepiej 
pozwalają osiągnąć cele odpowiednie w 
okolicznościach danej sprawy.

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, rada, 
w zakresie swoich odnośnych 
obowiązków, uwzględnia cele 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz wybiera instrumenty i 
uprawnienia, które jej zdaniem najlepiej 
pozwalają osiągnąć cele odpowiednie w 
okolicznościach danej sprawy.

Or. en
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Poprawka 413
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w ust. 1, są 
następujące:

Cele restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w ust. 1, są 
określone w art. 26 dyrektywy w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […].

Or. en

Uzasadnienie

Cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określone są w dyrektywie w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i powtarzanie tekstu 
dyrektywy w niniejszym artykule jest zbędne.

Poprawka 414
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie ciągłości funkcji 
krytycznych;

skreślona

Or. en

Poprawka 415
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienie ciągłości funkcji 
krytycznych;

a) zapewnienie ciągłości podstawowych 
funkcji bankowych;
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Or. en

Poprawka 416
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uniknięcie znaczących negatywnych 
skutków dla stabilności finansowej, w tym 
zapobiegnięcie efektowi domina oraz 
utrzymanie dyscypliny rynkowej;

skreślona

Or. en

Poprawka 417
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uniknięcie znaczących negatywnych 
skutków dla stabilności finansowej, w tym
zapobiegnięcie efektowi domina oraz 
utrzymanie dyscypliny rynkowej;

b) uniknięcie znaczących negatywnych 
skutków dla stabilności finansowej w
pierwszej kolejności na szczeblu krajowym 
w celu zapobiegnięcia efektowi domina 
oraz utrzymania dyscypliny rynkowej;

Or. en

Poprawka 418
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uniknięcie znaczących negatywnych 
skutków dla stabilności finansowej, w tym 

b) uniknięcie znaczących negatywnych 
skutków dla stabilności finansowej, 
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zapobiegnięcie efektowi domina oraz 
utrzymanie dyscypliny rynkowej;

gospodarczej i społecznej, w tym 
zapobiegnięcie efektowi domina oraz 
utrzymanie dyscypliny rynkowej;

Or. en

Uzasadnienie

Przed podjęciem decyzji Komisja, ale także rada podczas wydawania zalecenia dla Komisji, 
powinny w pełni rozważyć i wziąć pod uwagę negatywne skutki dla gospodarki realnej i 
sytuacji społecznej każdego państwa członkowskiego, w którym grupa prowadzi działalność.
W szczególności należy wziąć pod uwagę rolę odgrywaną przez każdą jednostkę zależną lub 
oddział udzielające kredytów osobom fizycznym i MŚP, a także oferujące możliwości w 
zakresie zatrudnienia.

Poprawka 419
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ochrona finansów publicznych przez 
ograniczenie do minimum korzystania z 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego;

skreślona

Or. en

Poprawka 420
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ochrona deponentów objętych 
zakresem dyrektywy 94/19/WE i 
inwestorów objętych zakresem dyrektywy 
97/9/WE21.

skreślona

__________________
21 Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów, Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22.

Or. en

Poprawka 421
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ochrona deponentów objętych zakresem 
dyrektywy 94/19/WE i inwestorów 
objętych zakresem dyrektywy 97/9/WE21.

d) ochrona deponentów, niezależnie od 
charakteru i wartości złożonych przez 
nich depozytów, i inwestorów objętych 
zakresem dyrektywy 97/9/WE21.

__________________ __________________
21 Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów rekompensat dla 
inwestorów (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 
22).

21 Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów rekompensat dla 
inwestorów (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 
22).

Or. pt

Poprawka 422
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ochrona deponentów objętych zakresem 
dyrektywy 94/19/WE i inwestorów 
objętych zakresem dyrektywy 97/9/WE21.

d) ochrona deponentów objętych zakresem 
dyrektywy 94/19/WE i inwestorów 
objętych zakresem dyrektywy 97/9/WE21 

oraz minimalizowanie wpływu na 
wszystkich pozostałych deponentów.

__________________ __________________
21 Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów gwarancji 

21 Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów gwarancji 
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depozytów, Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22. depozytów, Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22.

Or. en

Poprawka 423
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ochrona deponentów objętych zakresem 
dyrektywy 94/19/WE i inwestorów 
objętych zakresem dyrektywy 97/9/WE21.

d) ochrona deponentów objętych zakresem 
dyrektywy 94/19/WE;

__________________
21 Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 
r. w sprawie systemów gwarancji 
depozytów, Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22.

Or. en

Poprawka 424
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przyczynianie się do trwałego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego;

Or. en

Uzasadnienie

Banki, które są zbyt duże, aby upaść, z dużym prawdopodobieństwem wpłyną na zwiększenie 
zmienności gospodarczej w czasach kryzysu. Dlatego też w przypadku banków, które 
osiągnęły krytyczną wielkość, niekorzystne uwarunkowania przewyższają uzyskiwane przez 
nie korzyści gospodarcze.
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Poprawka 425
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) szczególna ochrona wszelkich 
depozytów posiadanych przez osoby 
prawne, niezależnie od ich charakteru i 
wartości, ponieważ zawłaszczenie takich 
depozytów dla celów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
banków oznaczałoby niemożliwe do 
udźwignięcia skutki gospodarcze, 
finansowe, społeczne i podatkowe, a także 
wywarłoby wpływ na zatrudnienie, z 
uwagi na prawdopodobieństwo, że środki 
te niezbędne są dla przedsiębiorstw, 
fundacji, stowarzyszeń charytatywnych 
oraz innych instytucji w ramach 
zarządzania bieżącymi zasobami 
pieniężnymi, mając na celu wypłaty 
wynagrodzeń, realizację płatności za 
surowce i usługi oraz uiszczanie opłat 
podatkowych i administracyjnych.

Or. pt

Poprawka 426
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizując powyższe cele, Komisja i rada 
dążą do uniknięcia niepotrzebnego spadku 
wartości oraz do ograniczenia do minimum 
kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Realizując powyższe cele, Komisja i rada 
dążą do ograniczenia do minimum kosztów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i działają w interesie ogólnym, a 
nie w interesie akcjonariuszy i wierzycieli.

Or. en
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Poprawka 427
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizując powyższe cele, Komisja i rada 
dążą do uniknięcia niepotrzebnego spadku 
wartości oraz do ograniczenia do minimum 
kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Realizując te cele, rada dąży do uniknięcia 
niepotrzebnego spadku wartości oraz do 
ograniczenia do minimum kosztów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji bez dyskryminowania w sposób 
bezpośredni lub pośredni żadnego
państwa członkowskiego lub grupy państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 428
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizując powyższe cele, Komisja i rada 
dążą do uniknięcia niepotrzebnego spadku 
wartości oraz do ograniczenia do minimum 
kosztów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Realizując powyższe cele, rada dąży do 
uniknięcia niepotrzebnego spadku wartości 
oraz do ograniczenia do minimum kosztów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 429
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja równoważy cele, o których 
mowa w ust. 2, odpowiednio z 

skreślony
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charakterem i okolicznościami danej 
sprawy.

Or. en

Poprawka 430
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja równoważy cele, o których 
mowa w ust. 2, odpowiednio z 
charakterem i okolicznościami danej 
sprawy.

skreślony

Or. en

Poprawka 431
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja równoważy cele, o których 
mowa w ust. 2, odpowiednio z charakterem 
i okolicznościami danej sprawy.

3. Komisja i rada równoważą cele, o 
których mowa w ust. 2, odpowiednio z 
charakterem i okolicznościami danej 
sprawy.

Or. en

Poprawka 432
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja równoważy cele, o których 
mowa w ust. 2, odpowiednio z charakterem 
i okolicznościami danej sprawy.

3. Rada i Komisja równoważą cele, o 
których mowa w ust. 2, odpowiednio z 
charakterem i okolicznościami danej 
sprawy.

Or. en

Poprawka 433
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja równoważy cele, o których 
mowa w ust. 2, odpowiednio z charakterem 
i okolicznościami danej sprawy.

3. Rada i Komisja równoważą cele, o 
których mowa w ust. 2, odpowiednio z 
charakterem i okolicznościami danej 
sprawy.

Or. en

Poprawka 434
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, 
Komisja i rada podejmuje wszystkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia, by 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji były 
podejmowane zgodnie z następującymi 
zasadami:

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, rada 
podejmuje wszystkie niezbędne środki w 
celu dopilnowania, by działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji były podejmowane zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 29 dyrektywy 
w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […].

Or. en
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Uzasadnienie

Ogólne zasady regulujące procedury restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określone 
są w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
banków i powtarzanie tekstu dyrektywy w niniejszym artykule jest zbędne.

Poprawka 435
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, 
Komisja i rada podejmuje wszystkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia, by 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji były 
podejmowane zgodnie z następującymi
zasadami:

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, rada 
podejmuje wszystkie niezbędne środki w 
celu dopilnowania, by działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji były podejmowane zgodnie z 
zasadami określonymi w dyrektywie (w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków).

Or. en

Poprawka 436
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, 
Komisja i rada podejmuje wszystkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia, by 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji były 
podejmowane zgodnie z następującymi 
zasadami:

1. Działając w ramach procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o której mowa w art. 16, 
właściwe organy krajowe i rada podejmują
wszystkie niezbędne środki w celu 
dopilnowania, by działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji były podejmowane zgodnie z 
następującymi zasadami:
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Or. en

Poprawka 437
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w pierwszej kolejności straty ponoszą 
akcjonariusze instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją;

skreślona

Or. en

Poprawka 438
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w pierwszej kolejności straty ponoszą 
akcjonariusze instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją;

skreślona

Or. en

Poprawka 439
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po akcjonariuszach straty ponoszą 
wierzyciele instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 

skreślona
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likwidacją zgodnie z kolejnością 
uprzywilejowania roszczeń określoną w 
art. 15;

Or. en

Poprawka 440
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po akcjonariuszach straty ponoszą 
wierzyciele instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją zgodnie z kolejnością 
uprzywilejowania roszczeń określoną w 
art. 15;

skreślona

Or. en

Poprawka 441
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zastępuje się kierownictwo instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
utrzymanie kierownictwa, w całości lub 
części, w zależności od okoliczności, 
uznaje się za konieczne do osiągnięcia 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji;

skreślona

Or. en



AM\1007249PL.doc 19/170 PE521.793v01-00

PL

Poprawka 442
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zastępuje się kierownictwo instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
utrzymanie kierownictwa, w całości lub 
części, w zależności od okoliczności, 
uznaje się za konieczne do osiągnięcia 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji;

skreślona

Or. en

Poprawka 443
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zgodnie z odpowiednimi procedurami 
prawnymi osoby fizyczne i podmioty 
podlegają odpowiedzialności z tytułu 
upadłości instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w zakresie w ich 
odpowiedzialności wynikającej z prawa 
krajowego;

skreślona

Or. en

Poprawka 444
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zgodnie z odpowiednimi procedurami 
prawnymi osoby fizyczne i podmioty 
podlegają odpowiedzialności z tytułu 
upadłości instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w zakresie w ich 
odpowiedzialności wynikającej z prawa 
krajowego;

skreślona

Or. en

Poprawka 445
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wierzyciele należący do tej samej 
kategorii są traktowani w ten sam sposób;

skreślona

Or. en

Poprawka 446
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wierzyciele należący do tej samej 
kategorii są traktowani w ten sam sposób;

skreślona

Or. en

Poprawka 447
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) żaden z wierzycieli nie ponosi większych 
strat niż te, które poniósłby, gdyby 
podmiot, o którym mowa w art. 2, został 
zlikwidowany w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego.

skreślona

Or. en

Poprawka 448
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) żaden z wierzycieli nie ponosi większych 
strat niż te, które poniósłby, gdyby 
podmiot, o którym mowa w art. 2, został 
zlikwidowany w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego.

skreślona

Or. en

Poprawka 449
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) kadra kierownicza danej instytucji
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją zapewnia wszelką pomoc 
niezbędną do osiągnięcia celów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji;

Or. en
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Uzasadnienie

Niektóre zasady ustanowione w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków nie zostały uwzględnione. W celu zapewnienia jednolitych 
przepisów w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla całego jednolitego
rynku rozwiązaniem pożądanym jest dostosowanie tekstu do przepisów wspomnianej 
dyrektywy w możliwie największym stopniu.

Poprawka 450
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) przyczyny upadłości danej instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją i odpowiedzialność za jej 
upadłość zostają zbadane;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre zasady ustanowione w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków nie zostały uwzględnione. W celu zapewnienia jednolitych 
przepisów w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla całego jednolitego 
rynku rozwiązaniem pożądanym jest dostosowanie tekstu do przepisów wspomnianej 
dyrektywy w możliwie największym stopniu.

Poprawka 451
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) roszczenia deponentów podlegają 
odpowiedniej ochronie;

Or. en
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Uzasadnienie

Niektóre zasady ustanowione w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków nie zostały uwzględnione. W celu zapewnienia jednolitych 
przepisów w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla całego jednolitego 
rynku rozwiązaniem pożądanym jest dostosowanie tekstu do przepisów wspomnianej 
dyrektywy w możliwie największym stopniu.

Poprawka 452
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera f d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) działanie w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji podejmuje się 
zgodnie z zabezpieczeniami określonymi 
w dyrektywie […];

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre zasady ustanowione w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków nie zostały uwzględnione. W celu zapewnienia jednolitych 
przepisów w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla całego jednolitego 
rynku rozwiązaniem pożądanym jest dostosowanie tekstu do przepisów wspomnianej 
dyrektywy w możliwie największym stopniu.

Poprawka 453
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy instytucja jest 
podmiotem należącym do grupy, Komisja, 
w stosownych przypadkach, i rada stosują 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji i wykonują 
uprawnienia w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w sposób 

skreślony



PE521.793v01-00 24/170 AM\1007249PL.doc

PL

minimalizujący skutki dla pozostałych 
podmiotów należących do grupy i dla 
grupy jako całości oraz minimalizujący 
negatywny wpływ na stabilność finansową 
w Unii i w szczególności w państwach 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność.

Or. en

Poprawka 454
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy instytucja jest 
podmiotem należącym do grupy, Komisja, 
w stosownych przypadkach, i rada stosują 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji i wykonują 
uprawnienia w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w sposób 
minimalizujący skutki dla pozostałych 
podmiotów należących do grupy i dla 
grupy jako całości oraz minimalizujący 
negatywny wpływ na stabilność finansową
w Unii i w szczególności w państwach 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność.

skreślony

Or. en

Poprawka 455
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy instytucja jest 
podmiotem należącym do grupy, Komisja, 

2. W przypadku gdy instytucja jest 
podmiotem należącym do grupy, właściwe 
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w stosownych przypadkach, i rada stosują 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji i wykonują 
uprawnienia w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w sposób 
minimalizujący skutki dla pozostałych 
podmiotów należących do grupy i dla 
grupy jako całości oraz minimalizujący 
negatywny wpływ na stabilność finansową 
w Unii i w szczególności w państwach 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność.

organy krajowe, w stosownych 
przypadkach, i rada stosują instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i wykonują uprawnienia w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w sposób minimalizujący skutki 
dla pozostałych podmiotów należących do 
grupy i dla grupy jako całości oraz 
minimalizujący negatywny wpływ na 
stabilność finansową w Unii i w 
szczególności w państwach 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność.

Or. en

Poprawka 456
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy instytucja jest 
podmiotem należącym do grupy, Komisja, 
w stosownych przypadkach, i rada stosują 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji i wykonują 
uprawnienia w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w sposób 
minimalizujący skutki dla pozostałych 
podmiotów należących do grupy i dla 
grupy jako całości oraz minimalizujący 
negatywny wpływ na stabilność finansową 
w Unii i w szczególności w państwach 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność.

2. W przypadku gdy instytucja jest 
podmiotem należącym do grupy, Komisja, 
w stosownych przypadkach, i rada stosują 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji i wykonują 
uprawnienia w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w sposób 
minimalizujący skutki dla pozostałych 
podmiotów należących do grupy i dla 
grupy jako całości oraz minimalizujący 
negatywny wpływ na stabilność finansową, 
gospodarczą i społeczną w Unii i w 
szczególności w państwach 
członkowskich, w których grupa prowadzi 
działalność.

Or. en

Uzasadnienie

Przed podjęciem decyzji Komisja, ale także rada podczas wydawania zalecenia dla Komisji, 
powinny w pełni rozważyć i wziąć pod uwagę negatywne skutki dla gospodarki realnej i 
sytuacji społecznej każdego państwa członkowskiego, w którym grupa prowadzi działalność.
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W szczególności należy wziąć pod uwagę rolę odgrywaną przez każdą jednostkę zależną lub 
oddział udzielające kredytów osobom fizycznym i MŚP, a także oferujące możliwości w 
zakresie zatrudnienia.

Poprawka 457
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli instytucja należy do 
instytucjonalnego systemu ochrony, rada 
stosuje instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz wykonuje 
uprawnienia w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wyłącznie w przypadku, gdy 
instytucjonalny system ochrony nie jest w 
stanie zapobiec upadłości instytucji 
będącej członkiem tego systemu.

Or. en

Poprawka 458
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zastosowania względem 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
instrumentu zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrumentu instytucji 
pomostowej lub instrumentu wydzielenia 
aktywów, podmiot uznaje się za objęty 
postępowaniem upadłościowym lub innym 
podobnym postępowaniem do celów art. 5 
ust. 1 dyrektywy 2001/23/WE22.

skreślony

__________________
22 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
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odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Poprawka 459
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zastosowania względem 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
instrumentu zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrumentu instytucji 
pomostowej lub instrumentu wydzielenia 
aktywów, podmiot uznaje się za objęty 
postępowaniem upadłościowym lub innym 
podobnym postępowaniem do celów art. 5 
ust. 1 dyrektywy 2001/23/WE22.

skreślony

__________________
22 Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 
marca 2001 r. w sprawie zbliżania 
ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ochrony praw 
pracowniczych w przypadku przejęcia 
przedsiębiorstw, zakładów lub części 
przedsiębiorstw lub zakładów, Dz.U. L 82 
z 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Poprawka 460
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem instytucji finansowej, 
kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 są 
spełnione zarówno w odniesieniu do 
instytucji finansowej, jak i jednostki 
dominującej.

1. EBC wszczyna działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem instytucji finansowej, 
kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 są 
spełnione – oraz zgodnie z art. 28 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […] – zarówno w 
odniesieniu do instytucji finansowej, jak i 
jednostki dominującej.

Or. en

Uzasadnienie

Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji finansowych oraz jednostek 
dominujących określona jest w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków i powtarzanie tekstu dyrektywy w niniejszym artykule jest 
zbędne.

Poprawka 461
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem instytucji finansowej, 
kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 są 
spełnione zarówno w odniesieniu do 
instytucji finansowej, jak i jednostki 
dominującej.

1. Rada podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem instytucji finansowej, 
kiedy warunki określone w dyrektywie (w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków) są 
spełnione zarówno w odniesieniu do 
instytucji finansowej, jak i jednostki 
dominującej.

Or. en

Poprawka 462
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem instytucji finansowej, 
kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 są 
spełnione zarówno w odniesieniu do 
instytucji finansowej, jak i jednostki 
dominującej.

1. Właściwe organy krajowe podejmują
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji względem 
instytucji finansowej, kiedy warunki 
określone w art. 16 ust. 2 są spełnione 
zarówno w odniesieniu do instytucji 
finansowej, jak i jednostki dominującej.

Or. en

Poprawka 463
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem instytucji finansowej, 
kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 są 
spełnione zarówno w odniesieniu do 
instytucji finansowej, jak i jednostki 
dominującej.

1. Komisja, na podstawie projektu decyzji 
przygotowanego przez radę, podejmuje 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji względem 
instytucji finansowej, kiedy warunki 
określone w art. 16 ust. 2 są spełnione 
zarówno w odniesieniu do instytucji 
finansowej, jak i jednostki dominującej.

Or. en

Poprawka 464
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

1. Komisja i rada podejmują działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji względem instytucji finansowej, 
kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 są 
spełnione zarówno w odniesieniu do 
instytucji finansowej, jak i jednostki 
dominującej.

likwidacji względem instytucji finansowej, 
kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 są 
spełnione zarówno w odniesieniu do 
instytucji finansowej, jak i jednostki 
dominującej.

Or. en

Poprawka 465
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem jednostki 
dominującej, o którym mowa w art. 2 lit. 
b), kiedy warunki określone w art. 16 ust. 
2 są spełnione zarówno w odniesieniu do 
tej jednostki dominującej, jak i w 
odniesieniu do jednej lub większej liczby 
jednostek zależnych będących 
instytucjami.

skreślony

Or. en

Poprawka 466
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem jednostki 
dominującej, o którym mowa w art. 2 lit. 
b), kiedy warunki określone w art. 16 ust. 
2 są spełnione zarówno w odniesieniu do 
tej jednostki dominującej, jak i w 
odniesieniu do jednej lub większej liczby 

2. Rada podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem jednostki 
dominującej, o którym mowa w art. 2 lit. 
b), kiedy warunki określone w dyrektywie 
(w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków) są 
spełnione zarówno w odniesieniu do tej 
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jednostek zależnych będących 
instytucjami.

jednostki dominującej, jak i w odniesieniu 
do jednej lub większej liczby jednostek 
zależnych będących instytucjami.

Or. en

Poprawka 467
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem jednostki 
dominującej, o którym mowa w art. 2 lit. 
b), kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 
są spełnione zarówno w odniesieniu do tej 
jednostki dominującej, jak i w odniesieniu 
do jednej lub większej liczby jednostek 
zależnych będących instytucjami.

2. Właściwe organy krajowe podejmują
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji względem 
jednostki dominującej, o którym mowa w 
art. 2 lit. b), kiedy warunki określone w art. 
16 ust. 2 są spełnione zarówno w 
odniesieniu do tej jednostki dominującej, 
jak i w odniesieniu do jednej lub większej 
liczby jednostek zależnych będących 
instytucjami.

Or. en

Poprawka 468
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja podejmuje działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem jednostki 
dominującej, o którym mowa w art. 2 lit. 
b), kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 
są spełnione zarówno w odniesieniu do tej 
jednostki dominującej, jak i w odniesieniu 
do jednej lub większej liczby jednostek 
zależnych będących instytucjami.

2. Komisja i rada podejmują działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji względem jednostki 
dominującej, o którym mowa w art. 2 lit. 
b), kiedy warunki określone w art. 16 ust. 2 
są spełnione zarówno w odniesieniu do tej 
jednostki dominującej, jak i w odniesieniu 
do jednej lub większej liczby jednostek 
zależnych będących instytucjami.
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Or. en

Poprawka 469
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i 
niezależnie od faktu, że jednostka 
dominująca może nie spełniać warunków 
określonych w art. 16 ust. 2, Komisja 
może podjąć działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do tej jednostki 
dominującej, jeśli jedna lub większa liczba 
jednostek zależnych będących 
instytucjami spełnia warunki określone w 
art. 16 ust. 2 oraz działania w odniesieniu 
do tej jednostki dominującej są konieczne 
w celu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jednej lub większej liczby 
jednostek zależnych będących 
instytucjami lub w celu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy jako 
całości.

skreślony

Or. en

Poprawka 470
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i 
niezależnie od faktu, że jednostka 
dominująca może nie spełniać warunków 
określonych w art. 16 ust. 2, Komisja 
może podjąć działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

skreślony
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likwidacji w odniesieniu do tej jednostki 
dominującej, jeśli jedna lub większa liczba 
jednostek zależnych będących 
instytucjami spełnia warunki określone w 
art. 16 ust. 2 oraz działania w odniesieniu 
do tej jednostki dominującej są konieczne 
w celu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jednej lub większej liczby 
jednostek zależnych będących 
instytucjami lub w celu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy jako 
całości.

Or. en

Poprawka 471
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i 
niezależnie od faktu, że jednostka 
dominująca może nie spełniać warunków 
określonych w art. 16 ust. 2, Komisja może
podjąć działania w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 
do tej jednostki dominującej, jeśli jedna lub 
większa liczba jednostek zależnych 
będących instytucjami spełnia warunki 
określone w art. 16 ust. 2 oraz działania w 
odniesieniu do tej jednostki dominującej są 
konieczne w celu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jednej lub 
większej liczby jednostek zależnych 
będących instytucjami lub w celu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy jako całości.

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i 
niezależnie od faktu, że jednostka 
dominująca może nie spełniać warunków 
określonych w art. 16 ust. 2, właściwe 
organy krajowe mogą podjąć działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do tej jednostki 
dominującej, jeśli jedna lub większa liczba 
jednostek zależnych będących instytucjami 
spełnia warunki określone w art. 16 ust. 2 
oraz działania w odniesieniu do tej 
jednostki dominującej są konieczne w celu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jednej lub większej liczby 
jednostek zależnych będących instytucjami 
lub w celu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy jako 
całości.

Or. en
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Poprawka 472
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i 
niezależnie od faktu, że jednostka 
dominująca może nie spełniać warunków 
określonych w art. 16 ust. 2, Komisja może
podjąć działania w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 
do tej jednostki dominującej, jeśli jedna lub 
większa liczba jednostek zależnych 
będących instytucjami spełnia warunki 
określone w art. 16 ust. 2 oraz działania w 
odniesieniu do tej jednostki dominującej są 
konieczne w celu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jednej lub 
większej liczby jednostek zależnych 
będących instytucjami lub w celu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy jako całości.

3. W drodze odstępstwa od ust. 2 i 
niezależnie od faktu, że jednostka 
dominująca może nie spełniać warunków 
określonych w art. 16 ust. 2, Komisja i 
rada mogą podjąć działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do tej jednostki 
dominującej, jeśli jedna lub większa liczba 
jednostek zależnych będących instytucjami 
spełnia warunki określone w art. 16 ust. 2 
oraz działania w odniesieniu do tej 
jednostki dominującej są konieczne w celu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji jednej lub większej liczby 
jednostek zależnych będących instytucjami 
lub w celu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy jako 
całości.

Or. en

Poprawka 473
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
roszczeń, a rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 

Państwa członkowskie dbają o to, aby 
organy ds. restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji, stosując 
instrument umorzenia lub konwersji długu, 
z zachowaniem wymogów zawartych w art. 
43 dyrektywy ustanawiającej ramy na 
potrzeby prowadzenia działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 
do instytucji kredytowych i firm 
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członkowskich wykonują uprawnienia do 
umorzenia i konwersji tych roszczeń, w 
odwrotnej kolejności uprzywilejowania w 
stosunku do poniższej kolejności 
uprzywilejowania w przypadku zwykłego 
postępowania upadłościowego:

inwestycyjnych, korzystały z ich 
uprawnień do umorzenia lub konwersji.

Or. de

Poprawka 474
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
roszczeń, a rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich wykonują uprawnienia do 
umorzenia i konwersji tych roszczeń, w 
odwrotnej kolejności uprzywilejowania w 
stosunku do poniższej kolejności 
uprzywilejowania w przypadku zwykłego 
postępowania upadłościowego:

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
rada i krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
wykonują uprawnienia do umorzenia i 
konwersji zgodnie z art. 43 dyrektywy […] 
ustanawiającej ramy na potrzeby 
prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych:

Or. en

Poprawka 475
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując instrument umorzenia lub Stosując instrument umorzenia lub 
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konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
roszczeń, a rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich wykonują uprawnienia do 
umorzenia i konwersji tych roszczeń, w
odwrotnej kolejności uprzywilejowania w 
stosunku do poniższej kolejności 
uprzywilejowania w przypadku zwykłego 
postępowania upadłościowego:

konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
rada i krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
wykonują uprawnienia do umorzenia i 
konwersji tych roszczeń zgodnie z 
dyrektywą w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […].

Or. en

Uzasadnienie

Kolejność uprzywilejowania roszczeń określona jest w dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i powtarzanie tekstu dyrektywy w 
niniejszym artykule jest zbędne.

Poprawka 476
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
roszczeń, a rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich wykonują uprawnienia do 
umorzenia i konwersji tych roszczeń, w 
odwrotnej kolejności uprzywilejowania w
stosunku do poniższej kolejności 
uprzywilejowania w przypadku zwykłego 

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich wykonują uprawnienia do 
umorzenia i konwersji tych roszczeń, w 
kolejności określonej w dyrektywie (w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków).
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postępowania upadłościowego:

Or. en

Poprawka 477
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
roszczeń, a rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich wykonują uprawnienia do 
umorzenia i konwersji tych roszczeń, w
odwrotnej kolejności uprzywilejowania w 
stosunku do poniższej kolejności 
uprzywilejowania w przypadku zwykłego 
postępowania upadłościowego:

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
właściwe organy krajowe podejmują
decyzję w sprawie roszczeń, a rada i 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
wykonują uprawnienia do umorzenia i 
konwersji zgodnie z art. 43 dyrektywy w
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków.

Or. en

Poprawka 478
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
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Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
roszczeń, a rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich wykonują uprawnienia do 
umorzenia i konwersji tych roszczeń, w 
odwrotnej kolejności uprzywilejowania w 
stosunku do poniższej kolejności 
uprzywilejowania w przypadku zwykłego 
postępowania upadłościowego:

Komisja i rada podejmują decyzję w 
sprawie roszczeń, a rada i krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich wykonują uprawnienia do 
umorzenia i konwersji tych roszczeń, w 
odwrotnej kolejności uprzywilejowania w 
stosunku do poniższej kolejności 
uprzywilejowania w przypadku zwykłego 
postępowania upadłościowego:

Or. en

Poprawka 479
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
roszczeń, a rada i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich wykonują uprawnienia do 
umorzenia i konwersji tych roszczeń, w 
odwrotnej kolejności uprzywilejowania w 
stosunku do poniższej kolejności 
uprzywilejowania w przypadku zwykłego 
postępowania upadłościowego:

Stosując instrument umorzenia lub 
konwersji długu względem instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, bez uszczerbku dla zobowiązań 
wyłączonych z instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu na mocy art. 24 ust. 3, 
Komisja, na podstawie projektu decyzji 
przygotowanego przez radę, podejmuje 
decyzję w sprawie roszczeń, a rada i 
krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
wykonują uprawnienia do umorzenia i 
konwersji tych roszczeń, w odwrotnej 
kolejności uprzywilejowania w stosunku 
do poniższej kolejności uprzywilejowania 
w przypadku zwykłego postępowania 
upadłościowego:

Or. en

Poprawka 480
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roszczenia dotyczące kwalifikujących 
się depozytów i roszczenia z systemów 
gwarancji depozytów;

skreślona

Or. en

Poprawka 481
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roszczenia dotyczące kwalifikujących 
się depozytów i roszczenia z systemów 
gwarancji depozytów;

skreślona

Or. en

Poprawka 482
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roszczenia dotyczące kwalifikujących 
się depozytów i roszczenia z systemów 
gwarancji depozytów;

skreślona

Or. de

Poprawka 483
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roszczenia dotyczące kwalifikujących 
się depozytów i roszczenia z systemów 
gwarancji depozytów;

skreślona

Or. en

Poprawka 484
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roszczenia dotyczące kwalifikujących 
się depozytów i roszczenia z systemów 
gwarancji depozytów;

skreślona

Or. en

Poprawka 485
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roszczenia dotyczące kwalifikujących 
się depozytów i roszczenia z systemów 
gwarancji depozytów;

a) kwalifikujące się roszczenia, inne niż 
depozyty wyłączone na mocy art. 12 lit. d) 
i da);

Or. pt

Poprawka 486
Astrid Lulling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) roszczenia dotyczące kwalifikujących 
się depozytów i roszczenia z systemów 
gwarancji depozytów;

a) roszczenia dotyczące kwalifikujących 
się depozytów;

Or. en

Uzasadnienie

Systemy gwarancji depozytów nie powinny być włączone w finansowanie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

Poprawka 487
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezabezpieczone i nieuprzywilejowane 
roszczenia;

skreślona

Or. en

Poprawka 488
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezabezpieczone i nieuprzywilejowane 
roszczenia;

skreślona

Or. en
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Poprawka 489
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezabezpieczone i nieuprzywilejowane 
roszczenia;

skreślona

Or. de

Poprawka 490
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezabezpieczone i nieuprzywilejowane 
roszczenia;

skreślona

Or. en

Poprawka 491
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) niezabezpieczone i nieuprzywilejowane 
roszczenia;

skreślona

Or. en

Poprawka 492
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) roszczenia podporządkowane inne niż 
te wymienione w lit. d)–f);

skreślona

Or. en

Poprawka 493
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) roszczenia podporządkowane inne niż 
te wymienione w lit. d)–f);

skreślona

Or. en

Poprawka 494
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) roszczenia podporządkowane inne niż 
te wymienione w lit. d)–f);

skreślona

Or. de

Poprawka 495
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) roszczenia podporządkowane inne niż 
te wymienione w lit. d)–f);

skreślona

Or. en

Poprawka 496
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) roszczenia podporządkowane inne niż 
te wymienione w lit. d)–f);

skreślona

Or. en

Poprawka 497
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) roszczenia kadry kierowniczej wyższego 
szczebla i dyrektorów;

skreślona

Or. en

Poprawka 498
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) roszczenia kadry kierowniczej wyższego skreślona
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szczebla i dyrektorów;

Or. en

Poprawka 499
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) roszczenia kadry kierowniczej wyższego 
szczebla i dyrektorów;

skreślona

Or. de

Poprawka 500
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) roszczenia kadry kierowniczej wyższego 
szczebla i dyrektorów;

skreślona

Or. en

Poprawka 501
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) roszczenia kadry kierowniczej wyższego 
szczebla i dyrektorów;

skreślona

Or. en
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Poprawka 502
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) roszczenia dotyczące instrumentów 
dodatkowych w Tier I i Tier II;

skreślona

Or. en

Poprawka 503
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) roszczenia dotyczące instrumentów 
dodatkowych w Tier I i Tier II;

skreślona

Or. en

Poprawka 504
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) roszczenia dotyczące instrumentów 
dodatkowych w Tier I i Tier II;

skreślona

Or. de

Poprawka 505
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) roszczenia dotyczące instrumentów 
dodatkowych w Tier I i Tier II;

skreślona

Or. en

Poprawka 506
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) roszczenia dotyczące instrumentów 
dodatkowych w Tier I i Tier II;

skreślona

Or. en

Poprawka 507
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) roszczenia dotyczące instrumentów w 
kapitale podstawowym Tier I;

skreślona

Or. en

Poprawka 508
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) roszczenia dotyczące instrumentów w 
kapitale podstawowym Tier I;

skreślona

Or. en

Poprawka 509
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) roszczenia dotyczące instrumentów w 
kapitale podstawowym Tier I;

skreślona

Or. de

Poprawka 510
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) roszczenia dotyczące instrumentów w 
kapitale podstawowym Tier I;

skreślona

Or. en

Poprawka 511
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) roszczenia dotyczące instrumentów w skreślona
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kapitale podstawowym Tier I;

Or. en

Poprawka 512
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

począwszy od lit. f) i kończąc na lit. a). skreślony

Or. en

Poprawka 513
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

począwszy od lit. f) i kończąc na lit. a). skreślony

Or. en

Poprawka 514
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

począwszy od lit. f) i kończąc na lit. a). skreślony

Or. en
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Poprawka 515
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

począwszy od lit. f) i kończąc na lit. a). skreślony

Or. en

Poprawka 516
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których EBC lub 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oceni, że 
warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie 
Komisję i radę.

1. W przypadkach, w których właściwy
organ, w tym EBC, oceni, że warunki, o 
których mowa w ust. 2 lit. a) i b), są 
spełnione w odniesieniu do podmiotu, o 
którym mowa w art. 2, bezzwłocznie 
informuje o tej ocenie Komisję i radę.

Informacje, o których mowa w 
poprzednim akapicie, mogą zostać 
przekazane w odpowiedzi na wniosek rady 
lub krajowego organu ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji o 
przeprowadzenie oceny, jeżeli 
którykolwiek z tych organów uzna, że 
istnieje powód dający podstawy sądzić, że 
dana instytucja jest na progu upadłości 
lub jest zagrożona upadłością.
Informacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zostają przekazane po 
konsultacji z radą i krajowym organem ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en
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Poprawka 517
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których EBC lub
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oceni, że 
warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie
Komisję i radę.

1. W przypadkach, w których EBC z 
własnej inicjatywy lub na podstawie 
powiadomienia od krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podjął decyzję, że warunki, o 
których mowa w ust. 2 lit. a) i b), są 
spełnione w odniesieniu do podmiotu, o 
którym mowa w art. 2, bezzwłocznie 
powiadamia o tej decyzji Komisję i radę.

Or. en

Poprawka 518
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których EBC lub 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oceni, że 
warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie
Komisję i radę.

1. W przypadkach, w których EBC oceni, 
że warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a) 
i b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie radę.

Or. en

Poprawka 519
Diogo Feio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których EBC lub 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oceni, że 
warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie
Komisję i radę.

1. W przypadkach, w których EBC oceni, 
że warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a) 
i b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie
Komisję i radę.

Or. en

Poprawka 520
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których EBC lub 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oceni, że 
warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie 
Komisję i radę.

1. W przypadkach, w których EBC lub 
właściwy organ krajowy, zgodny z 
definicją zawartą w [art. 2 pkt 20) 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków], oceni, że warunki, o 
których mowa w ust. 2 lit. a) i b), są 
spełnione w odniesieniu do podmiotu, o 
którym mowa w art. 2, bezzwłocznie 
informuje o tej ocenie Komisję i radę.

Or. nl

Poprawka 521
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których EBC lub 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oceni, że 
warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie 
Komisję i radę.

1. W przypadkach, w których EBC lub 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, po złożeniu 
wniosku o wydanie opinii przez EBC,
oceni, że warunki, o których mowa w ust. 2 
lit. a) i b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie 
Komisję i radę.

Or. en

Poprawka 522
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których EBC lub 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oceni, że 
warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a) i 
b), są spełnione w odniesieniu do 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
bezzwłocznie informuje o tej ocenie 
Komisję i radę.

1. W przypadkach, w których EBC lub 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, po konsultacji 
z EBC, oceni, że warunki, o których mowa 
w ust. 2 lit. a) i b), są spełnione w 
odniesieniu do podmiotu, o którym mowa 
w art. 2, bezzwłocznie informuje o tej 
ocenie Komisję i radę.

Or. en

Poprawka 523
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rada przygotowuje i podejmuje 
wszystkie swoje decyzje dotyczące 
procedury restrukturyzacji i 
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uporządkowanej likwidacji na swojej sesji 
wykonawczej zgodnie z art. 50.

Or. en

Poprawka 524
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu informacji na podstawie 
ust. 1 lub w przypadku działania z własnej 
inicjatywy rada przeprowadza ocenę, czy 
spełnione są następujące warunki:

2. EBC przeprowadza ocenę, czy spełnione 
są następujące warunki:

Or. en

Poprawka 525
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu informacji na podstawie 
ust. 1 lub w przypadku działania z własnej 
inicjatywy rada przeprowadza ocenę, czy 
spełnione są następujące warunki:

2. Rada lub Komisja mogą również 
wnioskować o przeprowadzenie oceny 
przez krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub EBC. Po 
otrzymaniu powiadomienia na podstawie 
ust. 1 rada przeprowadza ocenę w celu 
sprawdzenia, czy spełnione są następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 526
Elisa Ferreira, Diogo Feio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu informacji na podstawie 
ust. 1 lub w przypadku działania z własnej 
inicjatywy rada przeprowadza ocenę, czy 
spełnione są następujące warunki:

2. Po otrzymaniu informacji na podstawie 
ust. 1 rada na swojej sesji wykonawczej 
przeprowadza ocenę, czy spełnione są 
następujące warunki:

Or. en

Poprawka 527
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiot jest na progu upadłości lub jest 
zagrożony upadłością;

a) podmiot jest na progu upadłości lub jest 
zagrożony upadłością, zwłaszcza z powodu 
braku funduszy własnych lub płynności;

Or. en

Poprawka 528
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma 
rozsądnych perspektyw, że jakiekolwiek 
alternatywne działanie sektora prywatnego 
lub działanie w ramach nadzoru (w tym 
środki wczesnej interwencji lub umorzenie 
lub konwersja instrumentów kapitałowych 
zgodnie z art. 14), podjęte względem 
podmiotu, zapobiegłoby jego upadłości w 
rozsądnych ramach czasowych;

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma
rozsądnych perspektyw, że jakiekolwiek 
alternatywne działanie sektora prywatnego, 
w tym działania w ramach systemów 
gwarancji depozytów lub 
instytucjonalnych systemów ochrony, lub 
działanie w ramach nadzoru (w tym środki 
wczesnej interwencji lub umorzenie lub 
konwersja instrumentów kapitałowych 
zgodnie z art. 14), inne niż działanie 
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polegające na restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji przez 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podjęte 
względem podmiotu, zapobiegłoby jego 
upadłości w rozsądnych ramach 
czasowych;

Or. de

Poprawka 529
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma 
rozsądnych perspektyw, że jakiekolwiek 
alternatywne działanie sektora prywatnego 
lub działanie w ramach nadzoru (w tym 
środki wczesnej interwencji lub umorzenie 
lub konwersja instrumentów kapitałowych 
zgodnie z art. 14), podjęte względem 
podmiotu, zapobiegłoby jego upadłości w 
rozsądnych ramach czasowych;

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma 
rozsądnych perspektyw, że jakiekolwiek 
alternatywne działanie sektora prywatnego 
(w tym środki w ramach systemów 
gwarancji depozytów lub 
instytucjonalnego systemu ochrony) lub 
działanie w ramach nadzoru (w tym środki 
wczesnej interwencji lub umorzenie lub 
konwersja instrumentów kapitałowych 
zgodnie z art. 14), podjęte względem 
podmiotu, zapobiegłoby jego upadłości w 
rozsądnych ramach czasowych;

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźne wskazanie systemu gwarancji depozytów i instytucjonalnego systemu ochrony jako 
alternatywnego działania sektora prywatnego zawarto w art. 27 ust. 1 lit. b) dyrektywy w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w wersji 
przegłosowanej w komisji ECON. Takie mechanizmy solidarnościowe okazały się skuteczne w 
niektórych państwach członkowskich i należy zatem umożliwić ich dopuszczenie przed 
podjęciem działań w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków.
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Poprawka 530
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma 
rozsądnych perspektyw, że jakiekolwiek 
alternatywne działanie sektora prywatnego 
lub działanie w ramach nadzoru (w tym 
środki wczesnej interwencji lub umorzenie 
lub konwersja instrumentów kapitałowych 
zgodnie z art. 14), podjęte względem 
podmiotu, zapobiegłoby jego upadłości w 
rozsądnych ramach czasowych;

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma 
rozsądnych perspektyw, że jakiekolwiek 
alternatywne działanie sektora prywatnego 
(w tym środki w ramach systemów 
gwarancji depozytów lub 
instytucjonalnego systemu ochrony) lub 
działanie w ramach nadzoru (w tym środki 
wczesnej interwencji lub umorzenie lub 
konwersja instrumentów kapitałowych 
zgodnie z art. 14), podjęte względem 
podmiotu, zapobiegłoby jego upadłości w 
rozsądnych ramach czasowych;

Or. en

Poprawka 531
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma 
rozsądnych perspektyw, że jakiekolwiek 
alternatywne działanie sektora prywatnego 
lub działanie w ramach nadzoru (w tym 
środki wczesnej interwencji lub umorzenie 
lub konwersja instrumentów kapitałowych 
zgodnie z art. 14), podjęte względem 
podmiotu, zapobiegłoby jego upadłości w 
rozsądnych ramach czasowych;

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma 
rozsądnych perspektyw, że instytucjonalny 
system ochrony, jakiekolwiek alternatywne 
działanie sektora prywatnego lub działanie 
w ramach nadzoru (w tym środki wczesnej 
interwencji lub umorzenie lub konwersja 
instrumentów kapitałowych zgodnie z art. 
14), podjęte względem podmiotu, 
zapobiegłoby jego upadłości w rozsądnych 
ramach czasowych;

Or. en
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Poprawka 532
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kiedy rada z własnej inicjatywy 
dojdzie do tego wniosku, ocena odbywa się 
na podstawie spełnienia warunków 
przewidzianych w ust. 2 lit. a) i b) w 
związku z przewidzianym w art. 2 
podmiotem, w ścisłej konsultacji i 
współpracy z EBC lub właściwym 
organem krajowym.

Or. nl

Poprawka 533
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie określone już w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków.

Poprawka 534
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wymagane jest nadzwyczajne publiczne 
wsparcie finansowe, z wyjątkiem sytuacji, 

d) wymagane jest publiczne wsparcie 
finansowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy w 
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gdy w celu zaradzenia poważnym 
zakłóceniom w gospodarce państwa 
członkowskiego i utrzymania stabilności 
finansowej wspomniane nadzwyczajne 
publiczne wsparcie finansowe przybiera 
następujące formy:

celu zaradzenia poważnym zakłóceniom w 
gospodarce państwa członkowskiego i 
utrzymania stabilności finansowej 
wspomniane nadzwyczajne publiczne 
wsparcie finansowe przybiera następujące 
formy:

Or. en

Poprawka 535
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zastrzyk funduszy własnych lub 
nabycie instrumentów kapitałowych po 
cenach i na warunkach, które nie 
przyznają korzyści podmiotowi, o ile w 
momencie przyznania wsparcia 
publicznego nie występują okoliczności 
określone w ust. 2 lit. a), b) i c) ani 
okoliczności określone w art. 14.

skreślony

Or. de

Poprawka 536
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów ust. 2 lit. c) działanie w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uznaje się za będące w interesie 
publicznym, jeśli realizuje co najmniej 
jeden z celów określonych w art. 12 i jest 
proporcjonalne do tych celów, a likwidacja 
podmiotu w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego nie 
pozwoliłaby zrealizować tych celów w 

4. Do celów ust. 2 lit. c) działanie w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uznaje się za będące w interesie 
publicznym, jeśli realizuje co najmniej 
jeden z celów określonych w art. 12 i jest 
proporcjonalne do tych celów, a likwidacja 
podmiotu w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego nie 
pozwoliłaby zrealizować tych celów w 
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takim samym zakresie. takim samym zakresie. Instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji należy w związku z tym 
stosować wyłącznie w stosunku do 
instytucji o znaczeniu systemowym, jeżeli 
jest to konieczne dla potrzeb realizacji 
celu w postaci ogólnej stabilności 
finansowej.

Or. en

Poprawka 537
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada zaleca Komisji 
objęcie podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to 
obejmuje co najmniej:

skreślony

a) zalecenie objęcia podmiotu 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją;
b) ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 19 ust. 3;
c) ramy wykorzystania Funduszu w celu 
wsparcia działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z art. 71.

Or. en

Poprawka 538
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada zaleca Komisji 
objęcie podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to 
obejmuje co najmniej:

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada obejmuje podmiot
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją. Rada określa co najmniej:

Or. en

Poprawka 539
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada zaleca Komisji
objęcie podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to 
obejmuje co najmniej:

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada zaleca właściwym 
organom krajowym objęcie podmiotu 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją. Zalecenie to obejmuje co 
najmniej:

Or. en

Poprawka 540
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada zaleca Komisji 
objęcie podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to
obejmuje co najmniej:

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada proponuje Komisji 
projekt decyzji w sprawie objęcia
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Projekt decyzji
obejmuje co najmniej:

Or. en
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Poprawka 541
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada zaleca Komisji 
objęcie podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to 
obejmuje co najmniej:

5. Kiedy oceni, że spełnione są wszystkie 
warunki określone w ust. 2, rada zaleca 
Komisji objęcie podmiotu restrukturyzacją 
i uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to 
obejmuje co najmniej:

Or. nl

Poprawka 542
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2, rada zaleca Komisji 
objęcie podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to 
obejmuje co najmniej:

5. Jeśli spełniony jest jeden z warunków 
określonych w ust. 2, rada zaleca Komisji 
objęcie podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Zalecenie to 
obejmuje co najmniej: 

Or. en

Uzasadnienie

Działania w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny być możliwie 
najszybsze i najprostsze.

Poprawka 543
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zalecenie objęcia podmiotu 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją;

skreślona

Or. en

Poprawka 544
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ramy wykorzystania Funduszu w celu 
wsparcia działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z art. 71.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie Funduszu nie będzie objęte zakresem stosowania najmniej kosztownego 
rozwiązania.

Poprawka 545
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 

skreślony
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ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 546
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niejasne jest znaczenie sformułowania dotyczącego pilnego charakteru danej sprawy, w 
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związku z którym Komisja może podjąć to działanie, ani nie jest jasne, czy odpowiednim 
rozwiązaniem jest powierzanie Komisji takiego uprawnienia.

Poprawka 547
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

skreślony

(Niniejsza poprawka odnosi się do całego 
tekstu.)

Or. de

Poprawka 548
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 

skreślony
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inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu.)

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie może mieć żadnej przewodniej roli w ramach procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz nie może podejmować żadnych decyzji dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowej. W związku z powyższym 
Komisja nie może decydować o objęciu podmiotu restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ponieważ stanowiłoby to przekroczenie jej uprawnień.

Poprawka 549
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 

6. Jeśli spełnione są wszystkie warunki 
określone w ust. 2 i uwzględniając pilny 
charakter danej sprawy, EBC postanawia, z 
własnej inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnego zalecenia rady, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją. Rada określa
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
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uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

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 550
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

6. Po otrzymaniu projektu decyzji od rady
Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu 
tego projektu decyzji i ram instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które stosuje się względem 
podmiotu, a także, w stosownych 
przypadkach, ram wykorzystania 
Funduszu w celu wsparcia działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Komisja może zwrócić się do 
rady o dokonanie przeglądu jej projektu 
decyzji.
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Or. en

Poprawka 551
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

6. Na podstawie zalecenia rady, o którym 
mowa w ust. 5, w stosownych 
przypadkach, z uwzględnieniem 
przekazanych informacji, o których mowa 
w ust. 1, Komisja sprawdza, czy spełnione 
zostały warunki, o których mowa w ust. 2 
lit. c), i na tej podstawie podejmuje 
decyzję, czy podmiot należy objąć 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją. W związku z warunkami 
określonymi w ust. 2 lit. a) i b) Komisja 
przyłącza się do oceny rady i, w 
stosownych przypadkach, EBC lub 
właściwego organu krajowego 
określonego w ust. 1. Następnie na 
podstawie zalecenia rady, o którym mowa
w ust. 5, Komisja podejmuje decyzję 
o zastosowaniu ram instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które stosuje się względem 
podmiotu, a także ram wykorzystania 
Funduszu w celu wsparcia działania 
w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

Jeśli Komisja nie zamierza przyjąć lub 
zamierza przyjąć w zmienionej formie 
złożone zalecenie rady, przesyła je 
z powrotem do rady i, w zależności od 
przypadku, uzasadnia, dlaczego nie 
przyjęła zalecenia lub uzasadnia
zaplanowane przez siebie zmiany. Komisja 
może przyjąć termin, w którym rada może 
zmienić swoje pierwotne zalecenie na 
podstawie propozycji zmian Komisji 
i ponownie przedłożyć je Komisji.
Jeśli po upływie terminu przyjętego przez 
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Komisję rada nie złoży zmienionego 
zalecenia lub złoży zmienione zalecenie, 
które nie jest zgodne z propozycjami 
zmian Komisji, Komisja może na 
podstawie ust. 6 akapit pierwszy podjąć 
decyzję o jego przyjęciu wraz ze zmianami 
uważanymi za odpowiednie lub zalecenie 
odrzucić. Z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych sytuacji nadzwyczajnych 
rada ma co najmniej pięć dni roboczych, 
aby rozważyć propozycje zmian Komisji.
Po otrzymaniu informacji określonej
w ust. 1 Komisja może ustalić termin 
w rozumieniu ust. 5, w ramach którego 
rada powinna przedłożyć zalecenie. Jeśli 
rada nie złoży zalecenia w tym terminie, 
Komisja może w oparciu o ust. 6 akapit 
pierwszy zdecydować z własnej inicjatywy.

Or. nl

Poprawka 552
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 

6. Komisja postanawia, zgodnie z
zaleceniem przedstawionym przez radę na 
podstawie ust. 5 niniejszego artykułu, czy 
podmiot należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
zamierza nie przyjąć zalecenia 
przedstawionego przez radę lub przyjąć je 
ze zmianami, odsyła to zalecenie radzie, 
uzasadniając, dlaczego nie zamierza go 
przyjąć, lub, odpowiednio, wyjaśniając 
przyczyny swoich zmian. Komisja może 
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są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

określić ostateczny termin, w którym rada 
może – na podstawie poprawek 
zaproponowanych przez Komisję –
dokonać zmian w pierwotnej wersji 
zalecenia i ponownie przedstawić je 
Komisji. Z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych sytuacji wyjątkowych rada 
dysponuje co najmniej pięcioma dniami 
roboczymi na rozpatrzenie poprawek 
zaproponowanych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 553
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

6. Komisja postanawia, zgodnie z
zaleceniem rady, o którym mowa w ust. 5,
i po konsultacji z EBC i właściwymi 
organami krajowymi, czy podmiot należy 
objąć restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, oraz określa ramy 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

Or. en

Poprawka 554
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 555
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z 
uwzględnieniem przekazanych informacji, 
o których mowa w ust. 1, lub zalecenia 
rady, o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją.
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wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

It is not appropriate to provide the Commission with the power to initiate resolution on its 
own, without recommendation from the Board, since the Board is going to be the authority 
with comprehensive expertise, responsible for drawing up resolution plans and participating 
in ongoing supervision of the banking sector. Providing the Commission with a powers is 
particularly controversial in the case envisaged in Article 16 (7), as winding down of an 
entity under national insolvency law triggers directly the DGS (in its pay-box function) and 
may in consequence impinge fiscal responsibilities of a Member State where the entity is 
present.

Poprawka 556
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeżeli Komisja 
zamierza nie przyjąć zalecenia 
przedstawionego przez radę lub przyjąć je 
ze zmianami, odsyła to zalecenie radzie, 
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są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

uzasadniając, dlaczego nie zamierza go 
przyjąć, lub, odpowiednio, wyjaśniając 
przyczyny swoich zmian. Komisja może
określić ostateczny termin, w którym rada 
może – na podstawie poprawek 
zaproponowanych przez Komisję –
dokonać zmian w pierwotnej wersji 
zalecenia i ponownie przedstawić je 
Komisji. Jeśli po upływie terminu 
określonego przez Komisję rada nie 
przedstawiła zmienionej wersji zalecenia 
lub przedstawiła zmienioną wersję 
zalecenia, która nie jest sformułowana 
zgodnie z poprawkami zaproponowanymi 
przez Komisję, Komisja może przyjąć 
swoją decyzję, o której mowa w
powyższym ustępie, ze zmianami, które 
uważa ona za właściwe, lub odrzucić 
zalecenie.

Or. en

Poprawka 557
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, właściwe organy krajowe 
postanawiają, z własnej inicjatywy lub z 
uwzględnieniem ewentualnych 
przekazanych informacji, o których mowa 
w ust. 1, lub zalecenia rady, o którym 
mowa w ust. 5, czy podmiot należy objąć 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, oraz określają ramy 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Właściwe 
organy krajowe mogą z własnej inicjatywy 
zdecydować o objęciu podmiotu 
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są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, jeśli spełnione są wszystkie 
warunki, o których mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 558
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2. Z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych sytuacji wyjątkowych rada 
dysponuje co najmniej pięcioma dniami 
roboczymi na rozpatrzenie poprawek 
zaproponowanych przez Komisję.

Or. en

Poprawka 559
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Decyzja Komisji jest skierowana do 
rady. Jeśli Komisja postanawia nie 
obejmować podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, ponieważ nie 
jest spełniony warunek określony w ust. 2 
lit. c), odnośny podmiot jest likwidowany 
zgodnie z krajowym prawem 
upadłościowym.

7. Decyzja Komisji jest skierowana do 
rady. W przypadku gdy Komisja, po 
konsultacjach z EBC i właściwymi 
organami krajowymi, zamierza podjąć 
decyzję o nieobejmowaniu podmiotu 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ponieważ nie jest spełniony 
warunek określony w ust. 2 lit. c), 
przeprowadza ona konsultacje z krajowym 
organem ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczącego państwa członkowskiego, 
w którym podmiot ma siedzibę. W 
przypadkach gdy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uzna, że projekt decyzji Komisji 
i będąca wynikiem tej decyzji ewentualna 
likwidacja zgodnie z prawem krajowym 
będą miały istotne negatywne skutki dla 
stabilności finansowej, gospodarki lub 
systemu społecznego, organ ten należycie 
powiadamia o swoich zastrzeżeniach 
Komisję, szczegółowo wyjaśniając szkodę, 
którą może spowodować decyzja. Krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przedstawia 
rozwiązania alternatywne. Komisja 
należycie rozważa argumenty i 
rozwiązania alternatywne przedstawione 
przez krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Jeśli Komisja 
w uzasadnionej decyzji postanowi nie 
obejmować podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, odnośny 
podmiot jest likwidowany zgodnie z 
krajowym prawem upadłościowym.

Or. en

Uzasadnienie

Każda decyzja Komisji, zwłaszcza ta podejmowana z własnej inicjatywy, o postawieniu banku 
w stan likwidacji pociąga za sobą skutki o charakterze gospodarczym i społecznym w danym 
państwie członkowskim (np. zmiana poziomu zatrudnienia, wpływ na większą część 
społeczeństwa, efekt domina przenoszący się na MŚP). Taka decyzja ma także wpływ na 
krajowy system gwarancji depozytów, a w ostatecznym rozrachunku na finanse publiczne (w 
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świetle domniemanej gwarancji rządowej przewidzianej w dyrektywie w sprawie systemów 
gwarancji depozytów). Taka decyzja nie może zatem pozostawać zależna od inicjatywy 
własnej Komisji, ale musi być podejmowana w ścisłej współpracy z zainteresowanym 
państwem członkowskim.

Poprawka 560
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Decyzja Komisji jest skierowana do 
rady. Jeśli Komisja postanawia nie 
obejmować podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, ponieważ nie 
jest spełniony warunek określony w ust. 2 
lit. c), odnośny podmiot jest likwidowany 
zgodnie z krajowym prawem 
upadłościowym.

7. Decyzja EBC i rady jest skierowana do
właściwych organów krajowych. Jeśli 
EBC postanawia nie obejmować podmiotu 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ponieważ nie jest spełniony 
warunek określony w ust. 2 lit. c), odnośny 
podmiot jest likwidowany zgodnie z 
krajowym prawem upadłościowym.

Or. en

Poprawka 561
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Decyzja Komisji jest skierowana do 
rady. Jeśli Komisja postanawia nie 
obejmować podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, ponieważ nie 
jest spełniony warunek określony w ust. 2 
lit. c), odnośny podmiot jest likwidowany 
zgodnie z krajowym prawem 
upadłościowym.

7. Jeśli rada postanawia nie obejmować 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, ponieważ nie 
jest spełniony warunek określony w ust. 2 
lit. c), odnośny podmiot jest likwidowany 
zgodnie z krajowym prawem 
upadłościowym.

Or. en
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Poprawka 562
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Decyzja Komisji jest skierowana do 
rady. Jeśli Komisja postanawia nie 
obejmować podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, ponieważ nie 
jest spełniony warunek określony w ust. 2 
lit. c), odnośny podmiot jest likwidowany 
zgodnie z krajowym prawem 
upadłościowym.

7. Decyzja właściwych organów 
krajowych jest skierowana do rady. Jeśli 
Komisja postanawia nie obejmować 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, ponieważ nie 
jest spełniony warunek określony w ust. 2 
lit. c), odnośny podmiot jest likwidowany 
zgodnie z krajowym prawem 
upadłościowym.

Or. en

Poprawka 563
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Decyzja Komisji jest skierowana do 
rady. Jeśli Komisja postanawia nie 
obejmować podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, ponieważ nie 
jest spełniony warunek określony w ust. 2 
lit. c), odnośny podmiot jest likwidowany
zgodnie z krajowym prawem 
upadłościowym.

7. Decyzja Komisji jest skierowana do 
rady. Jeśli Komisja postanawia nie 
obejmować podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, ponieważ nie 
jest spełniony warunek określony w ust. 2 
lit. c), odnośny podmiot jest likwidowany 
w ramach krajowego systemu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub systemu gwarancji 
depozytów lub zgodnie z krajowym 
prawem upadłościowym.

Or. de

Poprawka 564
Sari Essayah



PE521.793v01-00 78/170 AM\1007249PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W przypadku gdy rada uważa, że 
działanie w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wymaga 
wsparcia z Funduszu zgodnie z art. 71, 
kieruje ona do Rady Unii Europejskiej
wniosek dotyczący projektu decyzji, o 
którym mowa w ust. 5. Oprócz elementów, 
o których mowa w ust. 5, taki projekt 
decyzji obejmuje ramy wykorzystania 
Funduszu w celu wsparcia działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 565
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Rada Unii Europejskiej postanawia, 
zgodnie z wnioskiem przedstawionym 
przez radę na podstawie ust. 8 niniejszego 
artykułu, czy podmiot należy objąć 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, oraz określa ramy 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem odnośnego podmiotu. Jeżeli 
Rada Unii Europejskiej zamierza nie 
przyjąć zalecenia przedstawionego przez 
radę lub przyjąć je ze zmianami, odsyła to 
zalecenie radzie, uzasadniając, dlaczego 
nie zamierza go przyjąć, lub, odpowiednio, 
wyjaśniając przyczyny swoich zmian.
Rada Unii Europejskiej może określić 
ostateczny termin, w którym rada może –
na podstawie poprawek zaproponowanych 
przez Radę Unii Europejskiej – dokonać 
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zmian w pierwotnej wersji zalecenia i 
ponownie przedstawić je Radzie Unii 
Europejskiej. Jeśli po upływie terminu 
określonego przez Radę Unii Europejskiej 
rada nie przedstawiła zmienionej wersji 
zalecenia lub przedstawiła zmienioną 
wersję zalecenia, która nie jest 
sformułowana zgodnie z poprawkami 
zaproponowanymi przez Radę Unii 
Europejskiej, Rada Unii Europejskiej 
może przyjąć swoją decyzję, o której mowa 
w powyższym ustępie, ze zmianami, które 
uważa ona za właściwe, lub odrzucić 
zalecenie. Rada Unii Europejskiej stanowi 
kwalifikowaną większością głosów, nie 
biorąc pod uwagę głosu członków Rady
Unii Europejskiej, którzy nie są 
uczestniczącymi państwami 
członkowskimi.

Or. en

Poprawka 566
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
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rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada podejmuje decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 567
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W ramach określonych odnośną 
decyzją Komisji rada podejmuje decyzję w 
sprawie programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 

8. Rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
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sprawie tej pomocy państwa. sprawie tej pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 568
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W ramach określonych odnośną 
decyzją Komisji rada podejmuje decyzję w 
sprawie programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

8. Rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 569
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
właściwych organów krajowych rada 
podejmuje decyzję w sprawie programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o którym mowa w art. 20, oraz 
zapewnia podjęcie koniecznych działań w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 570
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji lub Rady Unii Europejskiej rada 
podejmuje decyzję w sprawie programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

likwidacji, o którym mowa w art. 20, oraz 
zapewnia podjęcie koniecznych działań w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 571
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
EBC rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

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 572
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji rada na swojej sesji wykonawczej
podejmuje decyzję w sprawie programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o którym mowa w art. 20, oraz 
zapewnia podjęcie koniecznych działań w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
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organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie […], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56–64 tej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 573
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. W przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowej niemającej znaczenia 
systemowego krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, którego kompetencji podlega 
działalność tej instytucji, sporządza 
projekt programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, który wymaga 
zatwierdzenia przez radę ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W przypadku gdy rada ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na swojej sesji wykonawczej 
odrzuci proponowany program, zostaje on 
przekazany na sesję plenarną.

Or. en

Poprawka 574
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Po otrzymaniu informacji przekazanych 
na podstawie ust. 1, lub z własnej 
inicjatywy, jeśli rada uzna, że środki 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogą potencjalnie stanowić 
pomoc państwa na podstawie art. 107 ust. 
1 TFUE, zwraca się do odnośnych 
uczestniczących państw członkowskich o 
bezzwłoczne zgłoszenie Komisji 
przewidzianych środków zgodnie z art. 
108 ust. 3 TFUE.

skreślony

Or. en

Poprawka 575
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Po otrzymaniu informacji przekazanych 
na podstawie ust. 1, lub z własnej 
inicjatywy, jeśli rada uzna, że środki 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogą potencjalnie stanowić 
pomoc państwa na podstawie art. 107 ust. 1 
TFUE, zwraca się do odnośnych 
uczestniczących państw członkowskich o 
bezzwłoczne zgłoszenie Komisji 
przewidzianych środków zgodnie z art. 108 
ust. 3 TFUE.

9. Jeśli rada uzna, że program 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji obejmuje środki restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, które mogą 
potencjalnie stanowić pomoc państwa na 
podstawie art. 107 ust. 1 TFUE, zwraca się 
do odnośnych uczestniczących państw 
członkowskich o bezzwłoczne zgłoszenie 
Komisji przewidzianych środków zgodnie 
z art. 108 ust. 3 TFUE.

Or. en

Poprawka 576
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stopniu, w jakim działanie w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zaproponowane przez radę 
wiąże się z wykorzystaniem Funduszu i 
nie wiąże się z przyznaniem pomocy 
państwa na podstawie art. 107 ust. 1 
TFUE, Komisja stosuje równolegle, w 
drodze analogii, kryteria ustanowione w 
celu zastosowania art. 107 TFUE.

skreślony

Or. en

Poprawka 577
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stopniu, w jakim działanie w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zaproponowane przez radę 
wiąże się z wykorzystaniem Funduszu i nie 
wiąże się z przyznaniem pomocy państwa 
na podstawie art. 107 ust. 1 TFUE, 
Komisja stosuje równolegle, w drodze 
analogii, kryteria ustanowione w celu 
zastosowania art. 107 TFUE.

10. W stopniu, w jakim działanie w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zaproponowane przez radę na 
swojej sesji wykonawczej wiąże się z 
wykorzystaniem Funduszu i nie wiąże się z 
przyznaniem pomocy państwa na 
podstawie art. 107 ust. 1 TFUE, Komisja 
stosuje równolegle, w drodze analogii, 
kryteria ustanowione w celu zastosowania 
art. 107 TFUE.

Or. en

Poprawka 578
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja jest uprawniona do 
otrzymywania od rady wszelkich 
informacji, które uzna za istotne do 
wykonywania swoich zadań na mocy 
niniejszego rozporządzenia i w 
stosownych przypadkach na mocy art. 107 
TFUE. Rada jest uprawniona do 
uzyskania od każdej osoby, zgodnie z 
rozdziałem 5 niniejszego tytułu, wszelkich 
informacji potrzebnych jej do 
przygotowania i podejmowania decyzji w 
sprawie działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, w tym aktualizacji i uzupełnień 
informacji zawartych w planach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 579
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja jest uprawniona do 
otrzymywania od rady wszelkich 
informacji, które uzna za istotne do 
wykonywania swoich zadań na mocy 
niniejszego rozporządzenia i w stosownych 
przypadkach na mocy art. 107 TFUE. Rada 
jest uprawniona do uzyskania od każdej 
osoby, zgodnie z rozdziałem 5 niniejszego 
tytułu, wszelkich informacji potrzebnych 
jej do przygotowania i podejmowania 
decyzji w sprawie działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, w tym aktualizacji i uzupełnień 
informacji zawartych w planach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

11. Komisja i Rada Unii Europejskiej są 
uprawnione do otrzymywania od rady 
wszelkich informacji, które uznają za 
istotne do wykonywania swoich zadań na 
mocy niniejszego rozporządzenia i w 
stosownych przypadkach na mocy art. 107 
TFUE. Rada jest uprawniona do uzyskania 
od każdej osoby, zgodnie z rozdziałem 5 
niniejszego tytułu, wszelkich informacji 
potrzebnych jej do przygotowania i 
podejmowania decyzji w sprawie działania 
w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, w tym 
aktualizacji i uzupełnień informacji 
zawartych w planach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.
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Or. en

Poprawka 580
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja jest uprawniona do 
otrzymywania od rady wszelkich 
informacji, które uzna za istotne do 
wykonywania swoich zadań na mocy 
niniejszego rozporządzenia i w stosownych 
przypadkach na mocy art. 107 TFUE. Rada 
jest uprawniona do uzyskania od każdej 
osoby, zgodnie z rozdziałem 5 niniejszego 
tytułu, wszelkich informacji potrzebnych 
jej do przygotowania i podejmowania 
decyzji w sprawie działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, w tym aktualizacji i uzupełnień 
informacji zawartych w planach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

11. Właściwe organy krajowe są 
uprawnione do otrzymywania od rady 
wszelkich informacji, które uznają za 
istotne do wykonywania swoich zadań na 
mocy niniejszego rozporządzenia i w 
stosownych przypadkach na mocy art. 107 
TFUE. Rada jest uprawniona do uzyskania 
od każdej osoby, zgodnie z rozdziałem 5 
niniejszego tytułu, wszelkich informacji 
potrzebnych jej do przygotowania i 
podejmowania decyzji w sprawie działania 
w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, w tym 
aktualizacji i uzupełnień informacji 
zawartych w planach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

Or. en

Poprawka 581
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Rada jest uprawniona do zalecenia 
Komisji zmiany ram instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz ram wykorzystania 
Funduszu w odniesieniu do podmiotu 
objętego restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją.

skreślony
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Or. en

Poprawka 582
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Rada jest uprawniona do zalecenia 
Komisji zmiany ram instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz ram wykorzystania 
Funduszu w odniesieniu do podmiotu 
objętego restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją.

skreślony

Or. en

Poprawka 583
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Rada jest uprawniona do zalecenia 
Komisji zmiany ram instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz ram wykorzystania 
Funduszu w odniesieniu do podmiotu 
objętego restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją.

12. Rada jest uprawniona – zgodnie z 
przepisami dyrektywy w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków – do zmiany ram 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz, pod 
warunkiem przestrzegania tych samych 
kryteriów dotyczących pomocy państwa, 
które mają zastosowanie do pomocy 
pojedynczego państwa członkowskiego na 
mocy dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […], ram 
wykorzystania Funduszu w odniesieniu do 
podmiotu objętego restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją.
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Poprawka 584
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Rada jest uprawniona do zalecenia 
Komisji zmiany ram instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz ram wykorzystania 
Funduszu w odniesieniu do podmiotu 
objętego restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją.

12. Rada jest uprawniona do zalecenia 
Komisji lub Radzie Unii Europejskiej
zmiany ram instrumentów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz ram 
wykorzystania Funduszu w odniesieniu do 
podmiotu objętego restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją.

Or. en

Poprawka 585
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Rada jest uprawniona do zalecenia 
Komisji zmiany ram instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz ram wykorzystania 
Funduszu w odniesieniu do podmiotu 
objętego restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją.

12. Rada jest uprawniona do zalecenia 
właściwym organom krajowym zmiany 
ram instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz ram 
wykorzystania Funduszu w odniesieniu do 
podmiotu objętego restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją.

Or. en

Poprawka 586
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Ocena Komisji dotycząca wykorzystania 

środków pieniężnych z Funduszu
1. W celu zachowania równych warunków 
działania, jeżeli wykorzystanie lub 
potencjalne wykorzystanie Funduszu nie 
wiąże się z przyznaniem pomocy państwa 
na mocy art. 107 ust. 1 TFUE, Komisja 
traktuje to wykorzystanie lub potencjalne 
wykorzystanie Funduszu jak krajowy 
mechanizm finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji ustanowiony 
na podstawie tytułu VII dyrektywy w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków 
(mechanizmy finansowania).
2. Do celów wypełnienia obowiązku 
określonego w ust. 1 Komisja stosuje 
wszystkie przepisy na mocy art. 109 TFUE 
oraz procedury, komunikaty, wytyczne i 
inne odpowiednie środki publikowane 
przez Komisję w związku z wykonywaniem 
powierzonych jej na mocy art. 107 i 108 
TFUE zadań obowiązujących w czasie, w 
którym ma zostać przeprowadzona ocena.
3. Jeżeli Komisja uważa za konieczne, aby 
odejść od jakiegokolwiek aspektu środka 
będącego rodzajem środka, o którym 
mowa w ust. 2, Komisja powiadamia o tym 
wszystkie państwa członkowskie i 
przedstawia szczegółowe uzasadnienie 
swojej decyzji.

Or. en

Poprawka 587
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja podmiotów o znaczeniu 

systemowym mających wielkość krytyczną
1. W drodze odstępstwa od art. 16 uznaje 
się, że podmiot lub grupa podmiotów, o 
których mowa w art. 2, nie są w stanie 
utrzymać rentowności, jeśli osiągnęły lub 
prawdopodobnie osiągną wielkość i 
poziom wzajemnych powiązań (wielkość 
krytyczna), które stanowią zagrożenie dla 
stabilności gospodarczej pojedynczego 
państwa członkowskiego lub całej Unii.
2. EUNB jest uprawniony do określania 
kryteriów dotyczących krytycznej 
wielkości podmiotów. Uwzględnia on, 
między innymi, następujące czynniki:
a) wielkość w stosunku do krajowego i 
unijnego PKB;
b) całkowitą wartość aktywów;
b) dźwignię finansową;
c) poziom wzajemnych powiązań z innymi 
instytucjami;
d) znaczenie działalności transgranicznej.
3. Z chwilą uznania, że dany podmiot 
osiągnął wielkość krytyczną, właściwy 
organ krajowy proponuje radzie 
restrukturyzację i uporządkowaną 
likwidację odnośnych podmiotów.
4. Rada określa odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 19, oraz 
odpowiednie ramy restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przy 
uwzględnieniu potencjalnych skutków 
ubocznych swojego działania. Rada ściśle 
współpracuje z ERRS.

Or. en
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Poprawka 588
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie określone już w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków.

Poprawka 589
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub przed wykonaniem 
uprawnienia do umorzenia lub konwersji 
instrumentów kapitałowych rada 
dopilnowuje, by osoba niezależna od 
organów publicznych, w tym od rady, 
organu ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji i odnośnego 
podmiotu, przeprowadziła rzetelną i 
realistyczną wycenę aktywów i 
zobowiązań podmiotu, o którym mowa w 
art. 2.

1. Przed podjęciem działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub przed wykonaniem 
uprawnienia do umorzenia lub konwersji 
instrumentów kapitałowych rada stosuje 
procedury określone w art. 30 dyrektywy 
w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […].

Or. en

Uzasadnienie

Wycena aktywów i zobowiązań określona jest w dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i powtarzanie tekstu dyrektywy w 
niniejszym artykule jest zbędne.
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Poprawka 590
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem ust. 13, jeśli spełnione 
są wszystkie wymogi określone w ust. 3-
14, wycenę uznaje się za ostateczną.

skreślony

Or. en

Poprawka 591
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli nie jest możliwa niezależna 
wycena zgodnie z ust. 1, rada może 
przeprowadzić tymczasową wycenę 
aktywów i zobowiązań podmiotu, o którym 
mowa w art. 2, zgodnie z przepisami ust. 
9.

skreślony

Or. en

Poprawka 592
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Celem wyceny jest ocena wartości 
aktywów i zobowiązań podmiotu, o którym 
mowa w art. 2, który jest na progu 
upadłości lub jest zagrożony upadłością.

skreślony
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Poprawka 593
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Cele wyceny są następujące: skreślony
a) uwzględnienie jej przy ustalaniu, czy 
spełnione są warunki uruchomienia 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub warunki 
umorzenia lub konwersji instrumentów 
kapitałowych;
b) jeśli spełnione są warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, 
uwzględnienie jej przy podejmowaniu 
decyzji w sprawie odpowiedniego 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
podjąć w odniesieniu do podmiotu, o 
którym mowa w art. 2;
c) jeśli wykonywane jest uprawnienie do 
umorzenia lub konwersji instrumentów 
kapitałowych, uwzględnienie jej przy 
podejmowaniu decyzji dotyczącej zakresu 
umorzenia lub rozwodnienia akcji lub 
innych tytułów własności oraz decyzji 
dotyczącej zakresu umorzenia lub 
konwersji odpowiednich instrumentów 
kapitałowych;
d) jeśli stosowany jest instrument 
umorzenia lub konwersji długu, 
uwzględnienie jej przy podejmowaniu 
decyzji dotyczącej zakresu umorzenia lub 
konwersji kwalifikujących się 
zobowiązań;
e) jeśli stosowany jest instrument 
instytucji pomostowej lub instrument 
wydzielenia aktywów, uwzględnienie jej 
przy podejmowaniu decyzji dotyczącej 
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aktywów, praw, zobowiązań lub akcji lub 
innych tytułów własności, które mają być 
przeniesione, oraz decyzji dotyczącej 
wartości wynagrodzenia należnego 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją lub, w 
stosownych przypadkach, właścicielom 
akcji lub innych tytułów własności;
f) jeśli stosowany jest instrument zbycia 
wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, 
uwzględnienie jej przy podejmowaniu 
decyzji dotyczącej aktywów, praw, 
zobowiązań lub akcji lub innych praw 
własności, które mają być przeniesione, 
oraz przekazanie radzie informacji 
umożliwiających jej ustalenie, co stanowi 
warunki handlowe do celów art. 21 ust. 2 
lit. b);
g) we wszystkich przypadkach, 
dopilnowanie, by wszystkie straty 
dotyczące aktywów podmiotu, o którym 
mowa w art. 2, zostały w pełni uznane w 
momencie zastosowania instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub wykonania uprawnienia do 
umorzenia lub konwersji instrumentów 
kapitałowych.

Or. en

Poprawka 594
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W stosownych przypadkach wycena jest 
oparta na ostrożnych założeniach, w tym 
w odniesieniu do wskaźników dotyczących 
niewywiązywania się ze zobowiązań i 
poważnego charakteru strat. Wycena nie 
przewiduje potencjalnego udzielenia w 
przyszłości nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego na rzecz podmiotu, 

skreślony
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o którym mowa w art. 2, od momentu 
podjęcia działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub wykonania uprawnienia do 
umorzenia lub konwersji instrumentów 
kapitałowych. Ponadto wycena 
uwzględnia fakt, że w przypadku 
zastosowania dowolnego instrumentu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji:
a) rada może odzyskać od instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją rozsądne wydatki poniesione 
zgodnie z przepisami;
b) Fundusz może naliczyć odsetki lub 
prowizje w odniesieniu do pożyczek lub 
gwarancji udzielonych instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, zgodnie z art. 71.

Or. en

Poprawka 595
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wycenę uzupełnia się o następujące 
informacje zawarte w księgach 
rachunkowych i ewidencji podmiotu, o 
którym mowa w art. 2:

skreślony

a) zaktualizowany bilans i sprawozdanie 
na temat sytuacji finansowej podmiotu, o 
którym mowa w art. 2;
b) analizę i oszacowanie wartości 
księgowej aktywów;
c) wykaz pozostających do spłaty 
zobowiązań wykazanych w księgach 
rachunkowych i ewidencji podmiotu, o 
którym mowa w art. 2, wraz z 
informacjami dotyczącymi odpowiednich 
wierzytelności i kolejnością 
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uprzywilejowania roszczeń, o której mowa 
w art. 15;
d) wykaz aktywów posiadanych przez 
podmiot, o którym mowa w art. 2, na 
rachunek osób trzecich posiadających 
prawa własności względem tych aktywów.

Or. en

Poprawka 596
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W stosownych przypadkach w celu 
uzasadnienia decyzji, o których mowa w 
ust. 5 lit. e) i f), informacje w ust. 7 lit. b) 
uzupełnia się analizą i oszacowaniem 
wartości aktywów i zobowiązań podmiotu, 
o którym mowa w art. 2, na podstawie 
wartości rynkowej.

skreślony

Or. en

Poprawka 597
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Wycena zawiera informacje o podziale 
wierzycieli na klasy zgodnie z kolejnością 
uprzywilejowania roszczeń, o której mowa 
w art. 15, oraz oszacowanie, w jaki sposób 
zostałyby potraktowane poszczególne 
klasy akcjonariuszy i wierzycieli, gdyby 
podmiot, o którym mowa w art. 2, został 
zlikwidowany w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego.

skreślony
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Or. en

Poprawka 598
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Jeśli ze względu na pilny charakter 
sprawy nie jest możliwe spełnienie 
wymogów ust. 6 i 8 lub jeśli ma 
zastosowanie ust. 2, przeprowadza się 
wycenę tymczasową. Wycena tymczasowa 
jest zgodna z wymogami ust. 4 i w miarę 
praktycznych możliwości wynikających z 
zaistniałych okoliczności z wymogami ust. 
1, 7 i 9.

skreślony

Tymczasowa wycena, o której mowa w 
akapicie pierwszym, uwzględnia bufor na 
dodatkowe straty, wraz z odpowiednim 
uzasadnieniem.

Or. en

Poprawka 599
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Wycenę niespełniającą wszystkich 
wymogów określonych w niniejszym 
artykule uznaje się za tymczasową do 
czasu przeprowadzenia przez niezależną 
osobę wyceny w pełni zgodnej z 
wszystkimi wymogami określonymi w 
niniejszym artykule. Tę ostateczną wycenę 
ex post przeprowadza się w najbliższym 
praktycznie możliwym terminie.

skreślony

Cele ostatecznej wyceny ex post są 
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następujące:
a) dopilnowanie, by wszystkie straty 
dotyczące aktywów podmiotu, o którym 
mowa w art. 2, zostały w pełni ujęte w 
księgach rachunkowych tego podmiotu;
b) uzasadnienie decyzji dotyczącej 
umorzenia roszczeń wierzycieli lub 
podniesienia wartości należnego 
wynagrodzenia, zgodnie z ust. 12.

Or. en

Poprawka 600
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W przypadku gdy zawarta w 
ostatecznej wycenie ex post szacunkowa 
wartość netto aktywów podmiotu, o 
którym mowa w art. 2, jest wyższa niż 
szacunkowa wartość netto aktywów tego 
podmiotu określona w wycenie 
tymczasowej, rada może zwrócić się do 
krajowego organu ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji o:

skreślony

a) wykonanie uprawnienia do 
podniesienia wartości roszczeń 
wierzycieli, które zostały umorzone w 
ramach instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu;
b) nakazanie instytucji pomostowej lub 
podmiotowi zarządzającemu aktywami 
dokonanie dodatkowej wypłaty 
wynagrodzenia w odniesieniu do aktywów, 
praw, zobowiązań na rzecz podmiotu, o 
którym mowa w art. 2, objętego 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, lub w stosownych przypadkach 
w odniesieniu do akcji lub tytułów 
własności na rzecz właścicieli akcji lub 
innych tytułów własności.
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Or. en

Poprawka 601
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. W drodze odstępstwa od ust. 1 wycenę 
tymczasową przeprowadzoną zgodnie z 
ust. 10 i 11 uznaje się za dopuszczalną 
podstawę podjęcia przez radę działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub wykonania uprawnień do 
umorzenia lub konwersji instrumentów 
kapitałowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 602
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Wycena nie ma skutku prawnego i jest 
etapem proceduralnym przygotowania 
zalecenia rady dotyczącego zastosowania 
instrumentu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub wykonania 
uprawnienia w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 603
Sławomir Nitras
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Wycena nie ma skutku prawnego i jest 
etapem proceduralnym przygotowania 
zalecenia rady dotyczącego zastosowania 
instrumentu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub wykonania 
uprawnienia w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

14. Wycena stanowi integralną część 
decyzji o zastosowaniu instrumentu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji lub wykonaniu uprawnienia 
w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, lub też 
decyzji o wykonaniu uprawnienia do 
umorzenia lub konwersji instrumentów 
kapitałowych. Wycena nie podlega 
odrębnej kontroli sądowej, lecz jedynie 
kontroli sądowej łącznie z decyzją zgodnie 
z art. 78 dyrektywy […].

Or. en

Poprawka 604
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Wycena musi być również zgodna z 
aktami delegowanymi dotyczącymi 
okoliczności, w których osoba jest 
uznawana za niezależną, metodyki oceny 
wartości aktywów i zobowiązań podmiotu 
oraz metodyki obliczania i uwzględniania 
bufora na dodatkowe straty w wycenie 
tymczasowej, przyjętymi przez Komisję na 
podstawie art. 30 ust. 7 dyrektywy […].

skreślony

Or. en

Poprawka 605
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16. Po przeprowadzeniu działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, do celów oceny, czy 
akcjonariusze i wierzyciele zostaliby lepiej 
potraktowani, gdyby instytucja objęta 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją została poddana zwykłemu 
postępowaniu upadłościowemu, rada 
dopilnowuje, by przeprowadzona została 
wycena przez niezależną osobę. Wycena ta 
jest odrębna od wyceny przeprowadzonej 
na mocy ust. 1–14.

16. Po przeprowadzeniu działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, do celów oceny, czy 
akcjonariusze i wierzyciele zostaliby lepiej 
potraktowani, gdyby instytucja objęta 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją została poddana zwykłemu 
postępowaniu upadłościowemu, rada 
dopilnowuje, by przeprowadzona została 
wycena zgodnie z przepisami art. 66 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […].

Or. en

Poprawka 606
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Wycena, o której mowa w ust. 16, 
określa:

skreślony

a) sposób traktowania akcjonariuszy i 
wierzycieli w przypadku gdyby podmiot, o 
którym mowa w art. 2, objęty 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, w odniesieniu do którego 
dokonano częściowego przeniesienia, 
umorzenia lub konwersji, został objęty 
zwykłym postępowaniem upadłościowym 
bezpośrednio przed dokonaniem tego 
przeniesienia, umorzenia lub konwersji;
b) faktyczny sposób traktowania 
akcjonariuszy i wierzycieli podczas 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu, o którym mowa w 
art. 2, objętego restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją;
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c) ewentualne różnice między sposobem 
traktowania, o którym mowa w lit. a), oraz 
sposobem traktowania, o którym mowa w 
lit. b).

Or. en

Poprawka 607
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. W wycenie, o której mowa w ust. 16: skreślony
a) przyjmuje się, że podmiot, o którym 
mowa w art. 2, objęty restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, w odniesieniu 
do którego dokonano częściowego 
przeniesienia, umorzenia lub konwersji, 
zostałby objęty zwykłym postępowaniem 
upadłościowym bezpośrednio przed 
dokonaniem tego przeniesienia, 
umorzenia lub konwersji;
b) przyjmuje się, że częściowe 
przeniesienie lub przeniesienia praw, 
aktywów lub zobowiązań, bądź umorzenie 
lub konwersja nie zostały dokonane;
c) nie uwzględnia się udzielenia 
nadzwyczajnego wsparcia publicznego na 
rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
objętego restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją.

Or. en

Poprawka 608
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBC, właściwy organ lub organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, wyznaczony przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. 
ba) i bb) oraz art. 54 dyrektywy […] 
informuje radę, czy w jego ocenie 
spełnione zostały następujące warunki w 
odniesieniu do podmiotu, o którym mowa 
w art. 2, lub grupy mającej siedzibę w 
uczestniczącym państwie członkowskim:

1. Właściwe organy, w tym EBC, 
informują radę, czy w ich ocenie spełnione 
zostały następujące warunki w odniesieniu 
do podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy mającej siedzibę w uczestniczącym 
państwie członkowskim:

Or. en

Poprawka 609
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podmiot lub grupa wymaga udzielenia 
nadzwyczajnego publicznego wsparcia 
finansowego, z wyjątkiem wystąpienia 
okoliczności określonych w art. 16 ust. 3 
lit. d) ppkt iii).

skreślona

Or. en

Poprawka 610
Elisa Ferreira

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Informacje, o których mowa w 
poprzednim ustępie, mogą zostać 
przekazane w odpowiedzi na wniosek rady 
lub krajowego organu ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji o 
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przeprowadzenie oceny, jeżeli 
którykolwiek z tych organów uzna, że 
istnieje powód dający podstawy sądzić, że 
warunki, o których mowa w poprzednim 
ustępie, zostały spełnione w odniesieniu 
do podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy mających siedzibę w 
uczestniczącym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 611
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 podmiot, o którym 
mowa w art. 2, lub grupę uznaje się za 
niebędące w stanie utrzymać rentowności 
wyłącznie, jeśli spełnione są oba poniższe 
warunki:

2. Do celów ust. 1 podmiot, o którym 
mowa w art. 2, lub grupę uznaje się za 
niebędące w stanie utrzymać rentowności 
wyłącznie, jeśli spełniony jest jeden z 
poniższych warunków:

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest usunięcie przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Poprawka 612
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma 
rozsądnych perspektyw, że jakiekolwiek 
działanie, w tym alternatywne działanie 
sektora prywatnego lub działanie w ramach 

b) w odniesieniu do ram czasowych i 
innych istotnych okoliczności nie ma 
rozsądnych perspektyw, że jakiekolwiek 
działanie, w tym alternatywne działanie 
sektora prywatnego, do którego zaliczają 
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nadzoru (w tym środki wczesnej 
interwencji), inne niż umorzenie lub 
konwersja instrumentów kapitałowych, 
podjęte osobno lub wraz z działaniem w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, zapobiegłoby upadłości tego 
podmiotu lub grupy w rozsądnych ramach 
czasowych.

się działania w ramach systemów 
gwarancji depozytów lub 
instytucjonalnych systemów ochrony, lub 
działanie w ramach nadzoru (w tym środki 
wczesnej interwencji), inne niż umorzenie 
lub konwersja instrumentów kapitałowych, 
podjęte osobno lub wraz z działaniem w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, zapobiegłoby upadłości tego 
podmiotu lub grupy w rozsądnych ramach 
czasowych.

Or. de

Poprawka 613
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 1 lit. a) podmiot uznaje się 
za będący na progu upadłości lub 
zagrożony upadłością, jeśli występuje co 
najmniej jedna z okoliczności określonych 
w art. 16 ust. 3.

3. Do celów ust. 2 lit. a) podmiot uznaje się 
za będący na progu upadłości lub 
zagrożony upadłością, jeśli występuje co 
najmniej jedna z okoliczności określonych 
w art. 16 ust. 3.

Or. en

Poprawka 614
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, po otrzymaniu zalecenia od 
rady lub działając z własnej inicjatywy, 
sprawdza, czy spełnione są warunki, o 
których mowa w ust. 1. Komisja ustala, 
czy uprawnienia do umorzenia lub 
konwersji instrumentów kapitałowych 
wykonuje się odrębnie czy też, zgodnie z 

5. Rada sprawdza, czy spełnione są 
warunki, o których mowa w ust. 1 i, 
zgodnie z dyrektywą w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […], ustala, czy 
uprawnienia do umorzenia lub konwersji 
instrumentów kapitałowych wykonuje się 
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procedurą na mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z 
działaniem w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

odrębnie czy też, zgodnie z procedurą na 
mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z działaniem w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 615
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, po otrzymaniu zalecenia od 
rady lub działając z własnej inicjatywy, 
sprawdza, czy spełnione są warunki, o 
których mowa w ust. 1. Komisja ustala, 
czy uprawnienia do umorzenia lub 
konwersji instrumentów kapitałowych 
wykonuje się odrębnie czy też, zgodnie z 
procedurą na mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z 
działaniem w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

5. Rada, po otrzymaniu zalecenia od EBC
lub działając z własnej inicjatywy, 
sprawdza, czy spełnione są warunki, o 
których mowa w ust. 1. Rada ustala, czy 
uprawnienia do umorzenia lub konwersji 
instrumentów kapitałowych wykonuje się 
odrębnie czy też, zgodnie z procedurą na 
mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z działaniem w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 616
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, po otrzymaniu zalecenia od 
rady lub działając z własnej inicjatywy, 
sprawdza, czy spełnione są warunki, o 
których mowa w ust. 1. Komisja ustala, 
czy uprawnienia do umorzenia lub 
konwersji instrumentów kapitałowych 
wykonuje się odrębnie czy też, zgodnie z 
procedurą na mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z 
działaniem w ramach restrukturyzacji i 

5. Komisja, po otrzymaniu zalecenia od 
rady, sprawdza, czy spełnione są warunki, 
o których mowa w ust. 1. Komisja, po 
otrzymaniu zalecenia od rady, ustala, czy 
uprawnienia do umorzenia lub konwersji 
instrumentów kapitałowych wykonuje się 
odrębnie czy też, zgodnie z procedurą na 
mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z działaniem w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
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uporządkowanej likwidacji. likwidacji.

Or. en

Poprawka 617
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, po otrzymaniu zalecenia od 
rady lub działając z własnej inicjatywy, 
sprawdza, czy spełnione są warunki, o 
których mowa w ust. 1. Komisja ustala, 
czy uprawnienia do umorzenia lub 
konwersji instrumentów kapitałowych 
wykonuje się odrębnie czy też, zgodnie z 
procedurą na mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z 
działaniem w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

5. Komisja, po otrzymaniu zalecenia od 
rady, sprawdza, czy spełnione są warunki, 
o których mowa w ust. 1. Komisja ustala, 
czy uprawnienia do umorzenia lub 
konwersji instrumentów kapitałowych 
wykonuje się odrębnie czy też, zgodnie z 
procedurą na mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z 
działaniem w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

Or. en

Poprawka 618
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja, po otrzymaniu zalecenia od 
rady lub działając z własnej inicjatywy, 
sprawdza, czy spełnione są warunki, o 
których mowa w ust. 1. Komisja ustala, 
czy uprawnienia do umorzenia lub 
konwersji instrumentów kapitałowych 
wykonuje się odrębnie czy też, zgodnie z 
procedurą na mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z 
działaniem w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

5. Właściwe organy krajowe, po 
otrzymaniu zalecenia od rady lub działając 
z własnej inicjatywy, sprawdzają, czy 
spełnione są warunki, o których mowa w 
ust. 1. Właściwe organy krajowe ustalają, 
czy uprawnienia do umorzenia lub 
konwersji instrumentów kapitałowych 
wykonuje się odrębnie czy też, zgodnie z 
procedurą na mocy art. 16 ust. 4–7, wraz z 
działaniem w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.
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Or. en

Poprawka 619
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli Komisja stwierdzi, że warunki, o 
których mowa w ust. 1, są spełnione, lecz 
nie są spełnione warunki uruchomienia 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
16 ust. 2, rada, po przyjęciu decyzji przez 
Komisję, nakazuje krajowym organom ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wykonanie uprawnień do 
umorzenia lub konwersji zgodnie z art. 51 i 
52 dyrektywy […].

6. Jeśli rada stwierdzi, że warunki, o 
których mowa w ust. 1, są spełnione, lecz 
nie są spełnione warunki uruchomienia 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
16 ust. 2, rada nakazuje krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wykonanie 
uprawnień do umorzenia lub konwersji 
zgodnie z art. 51 i 52 dyrektywy […].

Or. en

Poprawka 620
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli Komisja stwierdzi, że warunki, o 
których mowa w ust. 1, są spełnione, lecz 
nie są spełnione warunki uruchomienia 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
16 ust. 2, rada, po przyjęciu decyzji przez 
Komisję, nakazuje krajowym organom ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wykonanie uprawnień do 
umorzenia lub konwersji zgodnie z art. 51 i 
52 dyrektywy […].

6. Jeśli rada stwierdzi, że warunki, o 
których mowa w ust. 1, są spełnione, lecz 
nie są spełnione warunki uruchomienia 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
16 ust. 2, rada nakazuje krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wykonanie 
uprawnień do umorzenia lub konwersji 
zgodnie z art. 51 i 52 dyrektywy […].

Or. en
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Poprawka 621
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli Komisja stwierdzi, że warunki, o 
których mowa w ust. 1, są spełnione, lecz 
nie są spełnione warunki uruchomienia 
procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
16 ust. 2, rada, po przyjęciu decyzji przez 
Komisję, nakazuje krajowym organom ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wykonanie uprawnień do 
umorzenia lub konwersji zgodnie z art. 51 i 
52 dyrektywy […].

6. Jeśli właściwe organy krajowe 
stwierdzą, że warunki, o których mowa w 
ust. 1, są spełnione, lecz nie są spełnione 
warunki uruchomienia procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z art. 16 ust. 2, rada, po 
przyjęciu decyzji przez właściwe organy 
krajowe, nakazuje krajowym organom ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wykonanie uprawnień do 
umorzenia lub konwersji zgodnie z art. 51 i 
52 dyrektywy […].

Or. en

Poprawka 622
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Rada dopilnowuje, by krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wykonały uprawnienia do 
umorzenia lub konwersji w sposób 
zapewniający następujące rezultaty:

8. Rada dopilnowuje, by krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wykonały uprawnienia do 
umorzenia lub konwersji w sposób zgodny 
z dyrektywą w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […].

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia do umorzenia lub konwersji określone są w dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i powtarzanie tekstu dyrektywy w 
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niniejszym artykule jest zbędne.

Poprawka 623
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 8 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obniżenie w pierwszej kolejności 
kapitału podstawowego Tier I 
proporcjonalnie do strat i do maksymalnej 
możliwości pokrywania przez niego strat;

skreślona

Or. en

Poprawka 624
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 8 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwota główna odpowiednich 
instrumentów kapitałowych jest umarzana 
lub poddawana konwersji na instrumenty 
w kapitale podstawowym Tier I, w 
wymaganym stopniu i do maksymalnej 
możliwości pokrywania strat przez 
odpowiednie instrumenty kapitałowe.

skreślona

Or. en

Poprawka 625
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wykonują 
instrukcje rady i przeprowadzają 
umorzenie i konwersję instrumentów 
kapitałowych zgodnie z art. 26.

skreślony

Or. en

Poprawka 626
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji można zastosować oddzielnie 
lub wspólnie, z wyjątkiem instrumentu 
wydzielenia aktywów, który można 
zastosować jedynie wraz z innym 
instrumentem restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

4. Instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji można 
zastosować oddzielnie lub wspólnie, z 
wyjątkiem instrumentu wydzielenia 
aktywów, który można zastosować jedynie 
wraz z innym instrumentem 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 627
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji można zastosować oddzielnie 
lub wspólnie, z wyjątkiem instrumentu 
wydzielenia aktywów, który można 
zastosować jedynie wraz z innym 
instrumentem restrukturyzacji i 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji można zastosować oddzielnie 
lub wspólnie.
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uporządkowanej likwidacji.

Or. en

Poprawka 628
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. 5 (nowy) Państwa członkowskie 
dopilnowują, by instrument umorzenia
lub konwersji długu był stosowany w 
sposób zgodny z formą prawną 
zainteresowanej instytucji kredytowej.

Or. en

Poprawka 629
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Rada, dla potrzeb związanych z 
realizacją powierzonych jej na mocy 
niniejszego rozporządzenia zadań oraz 
aby zapewnić równe warunki działania w 
odniesieniu do stosowania instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, wspólnie z Komisją przyjmuje 
podręcznik restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określający 
jasne i szczegółowe wytyczne dotyczące 
wykorzystania instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonych w dyrektywie […].

Or. en
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Poprawka 630
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W odniesieniu do podmiotów o 
znaczeniu systemowym mających wielkość 
krytyczną, o których mowa w art. 16a 
(nowym), rada może zastosować 
oddzielnie lub wspólnie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określone w ust. 2 lit. a)–c).

Or. en

Poprawka 631
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa, zgodnie z decyzjami 
Komisji w sprawie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy art. 16 
ust. 6 i w stosownych przypadkach, o ile 
mają zastosowanie przez analogię, z 
decyzjami w sprawie pomocy państwa, 
szczegółowe informacje dotyczące 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które mają być 
zastosowane wobec instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, dotyczące co najmniej 
środków, o których mowa w art. 21 ust. 2, 
art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 1, a 
także ustala konkretne kwoty i cele, do 
których wykorzystywany jest Fundusz.

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa ramy restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy art. 16 
ust. 6 i jest zgodny z decyzjami w sprawie 
pomocy państwa podjętymi zgodnie z tymi 
samymi zasadami, które mają 
zastosowanie do pomocy pojedynczego 
państwa członkowskiego na mocy 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków. Rada określa
szczegółowe informacje dotyczące 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które mają być 
zastosowane wobec instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, dotyczące co najmniej 
środków, o których mowa w art. 21 ust. 2, 
art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 1, a 
także ustala konkretne kwoty i cele, do 



AM\1007249PL.doc 117/170 PE521.793v01-00

PL

których wykorzystywany jest Fundusz.

Or. en

Poprawka 632
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa, zgodnie z decyzjami 
Komisji w sprawie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy art. 16 
ust. 6 i w stosownych przypadkach, o ile 
mają zastosowanie przez analogię, z 
decyzjami w sprawie pomocy państwa, 
szczegółowe informacje dotyczące 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które mają być 
zastosowane wobec instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, dotyczące co najmniej 
środków, o których mowa w art. 21 ust. 2, 
art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 1, a 
także ustala konkretne kwoty i cele, do 
których wykorzystywany jest Fundusz.

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa, zgodnie z decyzjami 
Komisji w sprawie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy art. 16 
ust. 6 lub decyzjami Rady Unii 
Europejskiej na mocy art. 16 ust. 7b i w 
stosownych przypadkach, o ile mają 
zastosowanie przez analogię, z decyzjami 
w sprawie pomocy państwa, szczegółowe 
informacje dotyczące instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mają być zastosowane 
wobec instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, dotyczące co 
najmniej środków, o których mowa w art. 
21 ust. 2, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 
24 ust. 1, które to środki mają zostać 
wdrożone przez krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z odpowiednimi 
przepisami dyrektywy […] 
transponowanymi do prawa krajowego, a 
także ustala konkretne kwoty i cele, do 
których wykorzystywany jest Fundusz.

Or. en

Poprawka 633
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa, zgodnie z decyzjami 
Komisji w sprawie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy art. 
16 ust. 6 i w stosownych przypadkach, o 
ile mają zastosowanie przez analogię, z 
decyzjami w sprawie pomocy państwa, 
szczegółowe informacje dotyczące 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które mają być 
zastosowane wobec instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, dotyczące co najmniej 
środków, o których mowa w art. 21 ust. 2, 
art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 1, a 
także ustala konkretne kwoty i cele, do 
których wykorzystywany jest Fundusz.

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa, w stosownych 
przypadkach, o ile mają zastosowanie 
przez analogię, zgodnie z decyzjami w 
sprawie pomocy państwa, szczegółowe 
informacje dotyczące instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mają być zastosowane 
wobec instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, dotyczące co 
najmniej środków, o których mowa w art. 
21 ust. 2, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 
24 ust. 1, a także ustala konkretne kwoty i 
cele, do których wykorzystywany jest 
Fundusz.

Or. en

Poprawka 634
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa, zgodnie z decyzjami 
Komisji w sprawie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy art. 16 
ust. 6 i w stosownych przypadkach, o ile 
mają zastosowanie przez analogię, z 
decyzjami w sprawie pomocy państwa,
szczegółowe informacje dotyczące 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które mają być 
zastosowane wobec instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, dotyczące co najmniej 
środków, o których mowa w art. 21 ust. 2, 

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa, zgodnie z decyzjami 
Komisji w sprawie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy art. 16 
ust. 6 i w stosownych przypadkach, o ile 
mają zastosowanie przez analogię, z 
decyzjami w sprawie pomocy państwa, 
szczegółowe informacje dotyczące 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które mają być 
zastosowane wobec instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, dotyczące co najmniej 
środków, o których mowa w art. 21 ust. 2, 



AM\1007249PL.doc 119/170 PE521.793v01-00

PL

art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 1, a 
także ustala konkretne kwoty i cele, do 
których wykorzystywany jest Fundusz.

art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 1, a 
także ustala konkretne kwoty i cele, do 
których wykorzystywany jest Fundusz. 
Rada dopilnowuje, aby instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji stosowane były w sposób 
proporcjonalny. Zgodnie z 
obowiązującymi obecnie zasadami
pomocy państwa wydanymi przez Komisję 
Europejską w dniu 10 lipca 2013 r. 
instrument umorzenia lub konwersji 
długu zawsze jest rozwiązaniem 
uprzywilejowanym w stosunku do 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ex ante umorzenie lub konwersja długu jest najskuteczniejszym 
instrumentem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ponieważ ogranicza on pokusy 
nadużycia ze strony akcjonariuszy.

Poprawka 635
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa, zgodnie z decyzjami 
Komisji w sprawie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy art. 16 
ust. 6 i w stosownych przypadkach, o ile 
mają zastosowanie przez analogię, z 
decyzjami w sprawie pomocy państwa, 
szczegółowe informacje dotyczące 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które mają być 
zastosowane wobec instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, dotyczące co najmniej 
środków, o których mowa w art. 21 ust. 2, 

Program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przyjęty przez radę na mocy art. 
16 ust. 8 określa, zgodnie z decyzjami 
właściwych organów krajowych w sprawie 
ram restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na mocy art. 16 ust. 6 i w 
stosownych przypadkach, o ile mają 
zastosowanie przez analogię, z decyzjami 
w sprawie pomocy państwa, szczegółowe 
informacje dotyczące instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które mają być zastosowane 
wobec instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, dotyczące co 
najmniej środków, o których mowa w art. 
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art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 1, a 
także ustala konkretne kwoty i cele, do 
których wykorzystywany jest Fundusz.

21 ust. 2, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 
24 ust. 1, a także ustala konkretne kwoty i 
cele, do których wykorzystywany jest 
Fundusz.

Or. en

Poprawka 636
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji rada może 
zmienić lub odpowiednio zaktualizować 
program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w świetle 
okoliczności sprawy i zakresie ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji ustalonych decyzją Komisji na 
podstawie art. 16 ust. 6.

skreślony

Or. en

Poprawka 637
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji rada może 
zmienić lub odpowiednio zaktualizować 
program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w świetle okoliczności sprawy i 
zakresie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustalonych 
decyzją Komisji na podstawie art. 16 ust. 6.

W trakcie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji rada może 
zmienić lub odpowiednio zaktualizować 
program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w świetle okoliczności sprawy i 
zakresie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustalonych 
decyzją podjętą na podstawie art. 16 ust. 6.

Or. en
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Poprawka 638
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji rada może 
zmienić lub odpowiednio zaktualizować 
program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w świetle okoliczności sprawy i 
zakresie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustalonych 
decyzją Komisji na podstawie art. 16 ust. 
6.

W trakcie procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji rada może 
zmienić lub odpowiednio zaktualizować 
program restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w świetle okoliczności sprawy i 
zakresie ram restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji ustalonych 
odpowiednio decyzją Komisji na 
podstawie art. 16 ust. 6 lub decyzją Rady 
Unii Europejskiej na podstawie art. 16 
ust. 7b.

Or. en

Poprawka 639
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach ustalonych przez Komisję
instrument zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa obejmuje przeniesienie na 
rzecz nabywcy niebędącego instytucją 
pomostową:

1. W ramach ustalonych przez radę 
instrument zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa obejmuje przeniesienie na 
rzecz nabywcy niebędącego instytucją 
pomostową:

Or. en

Poprawka 640
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach ustalonych przez Komisję
instrument zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa obejmuje przeniesienie na 
rzecz nabywcy niebędącego instytucją 
pomostową:

1. W ustalonych ramach instrument zbycia 
wyodrębnionej części przedsiębiorstwa 
obejmuje przeniesienie na rzecz nabywcy 
niebędącego instytucją pomostową:

Or. en

Poprawka 641
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach ustalonych przez Komisję
instrument instytucji pomostowej obejmuje 
przeniesienie do instytucji pomostowej co 
najmniej jednego z poniższych:

1. W ramach ustalonych przez radę 
instrument instytucji pomostowej obejmuje 
przeniesienie do instytucji pomostowej co 
najmniej jednego z poniższych:

Or. en

Poprawka 642
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach ustalonych przez Komisję
instrument instytucji pomostowej obejmuje 
przeniesienie do instytucji pomostowej co 
najmniej jednego z poniższych:

1. W ustalonych ramach instrument 
instytucji pomostowej obejmuje 
przeniesienie do instytucji pomostowej co 
najmniej jednego z poniższych:

Or. en

Poprawka 643
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie wynagrodzenie na rzecz 
instytucji pomostowej czy też niektóre lub 
wszystkie prawa własności i zobowiązania 
instytucji pomostowej muszą być zgodne z 
odpowiednimi przepisami dyrektywy w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to kwestia techniczna, która wciąż wymaga rozwiązania w ramach trwających negocjacji 
dotyczących dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
banków i która ostatecznie będzie musiała zostać dostosowana do przepisów tej dyrektywy.

Poprawka 644
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach ustalonych przez Komisję
instrument wydzielenia aktywów obejmuje 
przeniesienie aktywów, praw lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją do podmiotu zarządzającego 
aktywami.

W ustalonych ramach instrument 
wydzielenia aktywów obejmuje 
przeniesienie aktywów, praw lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją do podmiotu zarządzającego 
aktywami zgodnie z dyrektywą w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […].

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia wydzielania aktywów określona jest w dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i powtarzanie tekstu dyrektywy w 
niniejszym artykule jest zbędne.
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Poprawka 645
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach ustalonych przez Komisję
instrument wydzielenia aktywów obejmuje 
przeniesienie aktywów, praw lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją do podmiotu zarządzającego 
aktywami.

W ramach ustalonych przez radę
instrument wydzielenia aktywów obejmuje 
przeniesienie aktywów, praw lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją do podmiotu zarządzającego 
aktywami.

Or. en

Poprawka 646
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot zarządzający aktywami jest 
podmiotem prawnym spełniającym 
wszystkie poniższe kryteria:

skreślony

a) jest w pełni lub w całości własnością 
jednego lub większej liczby organów 
publicznych lub jest przez nie 
kontrolowany; mogą nimi być między 
innymi organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub 
mechanizm finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji;
b) został utworzony w celu otrzymania 
niektórych lub wszystkich aktywów, praw i 
zobowiązań co najmniej jednej instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją lub instytucji pomostowej.

Or. en
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Poprawka 647
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jest w pełni lub w całości własnością 
jednego lub większej liczby organów 
publicznych lub jest przez nie
kontrolowany; mogą nimi być między 
innymi organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub 
mechanizm finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji;

a) jest w pełni lub w całości własnością 
rady lub jest przez nią kontrolowany;

Or. en

Poprawka 648
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli chodzi o instrument wydzielenia 
aktywów, program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, określa w szczególności:

skreślony

a) instrumenty, aktywa, prawa i 
zobowiązania, które mają zostać 
przeniesione przez krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji do podmiotu zarządzającego 
aktywami zgodnie z art. 36 ust. 1–4 i ust. 
6–10 dyrektywy […];
b) wynagrodzenie w zamian za 
przeniesienie aktywów przez krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji do podmiotu 
zarządzającego aktywami, zgodnie z 
zasadami określonymi w art. 17. Mimo 
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obowiązywania tego przepisu 
wynagrodzenie może mieć wartość 
nominalną lub ujemną.

Or. en

Poprawka 649
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszelkie wynagrodzenie na rzecz 
podmiotu zarządzającego aktywami czy też 
niektóre lub wszystkie prawa własności i 
zobowiązania podmiotu zarządzającego 
aktywami muszą być zgodne z 
odpowiednimi przepisami dyrektywy w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to kwestia techniczna, która wciąż wymaga rozwiązania w ramach trwających negocjacji 
dotyczących dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
banków i która ostatecznie będzie musiała zostać dostosowana do przepisów tej dyrektywy.

Poprawka 650
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument umorzenia lub konwersji długu 
można zastosować w jednym z 
następujących celów:

Instrument umorzenia lub konwersji długu 
można zastosować w jednym z 
następujących celów oraz w oparciu o art. 
37 i 38 dyrektywy ustanawiającej ramy na 
potrzeby prowadzenia działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i 
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uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 
do instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych:

Or. de

Poprawka 651
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument umorzenia lub konwersji długu 
można zastosować w jednym z 
następujących celów:

Instrument umorzenia lub konwersji długu 
można zastosować w jednym z 
następujących celów zgodnie z art. 37 i 38 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków:

Or. en

Poprawka 652
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument umorzenia lub konwersji długu 
można zastosować w jednym z 
następujących celów:

Instrument umorzenia lub konwersji długu 
można zastosować w jednym z 
następujących celów oraz zgodnie z art. 37 
i 38 dyrektywy […] ustanawiającej ramy 
na potrzeby prowadzenia działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 
do instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych:

Or. en
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Poprawka 653
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrument umorzenia lub konwersji długu 
można zastosować w jednym z
następujących celów:

Instrument umorzenia lub konwersji długu 
stosuje się zgodnie z dyrektywą w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków […].

Or. en

Uzasadnienie

Instrument umorzenia określony jest w dyrektywie w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków i powtarzanie tekstu dyrektywy w niniejszym artykule jest 
zbędne.

Poprawka 654
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokapitalizowania podmiotu, o którym 
mowa w art. 2, spełniającego warunki 
uruchomienia procedury restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, w stopniu 
wystarczającym do przywrócenia mu 
możliwości przestrzegania warunków 
zezwolenia i dalszego prowadzenia 
działalności, do której jest upoważniony 
na mocy dyrektywy 2013/36/UE lub 
dyrektywy 2004/39/WE;

skreślona

Or. en

Poprawka 655
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zamiany na kapitał własny lub 
obniżenia kwoty głównej roszczenia lub 
instrumentów dłużnych, które są 
przenoszone do instytucji pomostowej, w 
celu zapewnienia kapitału dla tej 
instytucji pomostowej.

skreślona

Or. en

Poprawka 656
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach ustalonych przez Komisję, jeśli 
chodzi o instrument umorzenia lub 
konwersji długu, program restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji określa w 
szczególności:

skreślony

a) łączną kwotę, o którą kwalifikujące się 
zobowiązania muszą być obniżone lub 
poddane konwersji, zgodnie z ust. 6;
b) zobowiązania, które można wyłączyć 
zgodnie z ust. 5–13;
c) cele i minimalną treść planu 
reorganizacji działalności, który należy 
przedłożyć zgodnie z ust. 16.

Or. en

Poprawka 657
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach ustalonych przez Komisję, jeśli 
chodzi o instrument umorzenia lub 
konwersji długu, program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji określa w 
szczególności:

W ramach ustalonych przez radę, jeśli 
chodzi o instrument umorzenia lub 
konwersji długu, program restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przebiega 
zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi 
przepisami określonymi w dyrektywie (w 
sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków) i 
określa w szczególności:

Or. en

Poprawka 658
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zobowiązania, które można wyłączyć 
zgodnie z ust. 5–13;

skreślona

Or. en

Poprawka 659
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instrument umorzenia lub konwersji 
długu można zastosować w celu, o którym 
mowa w ust. 1 lit. a), jedynie jeśli istnieją 
realistyczne przesłanki, że zastosowanie 
tego instrumentu, wraz ze środkami 
wdrożonymi zgodnie z planem 
reorganizacji działalności wymaganym 
zgodnie z ust. 16, nie tylko pozwoli 
osiągnąć odpowiednie cele 

skreślony
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, ale również przywróci dobrą 
kondycję finansową i długoterminową 
rentowność odnośnej instytucji.
Jeśli warunek określony w akapicie 
pierwszym nie jest spełniony, stosuje się 
odpowiednio jeden z instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 19 ust. 2
lit. a), b) i c) oraz instrument umorzenia 
lub konwersji długu, o którym mowa w 
art. 19 ust. 2 lit. d).

Or. en

Poprawka 660
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Następujące zobowiązania nie 
podlegają umorzeniu i konwersji:

skreślony

a) gwarantowane depozyty;
b) zabezpieczone zobowiązania, w tym 
obligacje zabezpieczone;
c) zobowiązania wynikające z posiadania 
przez podmiot, o którym mowa w art. 2, 
aktywów lub środków pieniężnych 
należących do klientów lub ze stosunku 
powierniczego między podmiotem, o 
którym mowa w art. 2, jako powiernikiem, 
a inną osobą jako beneficjentem, pod 
warunkiem że odnośny klient lub 
beneficjent jest chroniony zgodnie z 
właściwym prawem upadłościowym lub 
cywilnym; 
d) zobowiązania wobec instytucji, z 
wyłączeniem podmiotów należących do tej 
samej grupy, o pierwotnym terminie 
wymagalności poniżej siedmiu dni;
e) zobowiązania wynikające z 
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uczestnictwa w systemie wyznaczonym 
zgodnie z dyrektywą 98/26/WE23, o 
pozostałym terminie wymagalności 
poniżej siedmiu dni;
f) zobowiązania w stosunku do:
(i) pracowników, związane z należnymi 
płacami, świadczeniami emerytalnymi lub 
innymi stałymi składnikami 
wynagrodzenia, z wyjątkiem zmiennych 
składników wynagrodzenia 
nieuregulowanych prawem lub układem 
zbiorowym;
(ii) wierzycieli komercyjnych lub 
handlowych, wynikające z dostawy 
towarów lub świadczenia usług na rzecz 
instytucji lub podmiotu, o których mowa w 
art. 1 lit. b), c) lub d), które mają 
zasadnicze znaczenie dla prowadzenia 
przez nie bieżącej działalności, w tym 
usług informatycznych, usług 
użyteczności publicznej oraz usług 
wynajmu, obsługi i utrzymania budynków 
i pomieszczeń;
(iii) organów podatkowych i instytucji 
zabezpieczenia społecznego, pod 
warunkiem że zobowiązania te mają 
uprzywilejowany charakter w ramach 
obowiązującego prawa upadłościowego
lub cywilnego.
__________________
23 Dyrektywa 98/26/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 
r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w 
systemach płatności i rozrachunku 
papierów wartościowych, Dz.U. L 166 z 
11.6.1998, s. 45.

Or. en

Poprawka 661
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Następujące zobowiązania nie podlegają
umorzeniu i konwersji:

3. Następujące zobowiązania mogą nie
podlegać umorzeniu i konwersji zgodnie z 
odpowiednimi przepisami określonymi w 
dyrektywie (w sprawie naprawy oraz
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków):

Or. en

Poprawka 662
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gwarantowane depozyty; a) depozyty, niezależnie od ich charakteru 
i wartości;

Or. pt

Poprawka 663
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zobowiązania wobec instytucji, z 
wyłączeniem podmiotów należących do tej 
samej grupy, o pierwotnym terminie 
wymagalności poniżej siedmiu dni;

skreślona

Or. en

Poprawka 664
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zobowiązania wobec instytucji, z 
wyłączeniem podmiotów należących do tej 
samej grupy, o pierwotnym terminie 
wymagalności poniżej siedmiu dni;

d) zobowiązania wobec instytucji, z 
wyłączeniem podmiotów należących do tej 
samej grupy, o pierwotnym terminie 
wymagalności poniżej jednego miesiąca;

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków: zakres umorzenia lub konwersji długu dostosowano do 
stanowiska Parlamentu w sprawie odnośnej dyrektywy oraz w celu zapewnienia tego, że 
elastyczność w zakresie wykluczania zobowiązań nie będzie skutkować powstawaniem zachęt 
do wykorzystywania funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jako źródła 
kapitału w ramach procesu umorzenia lub konwersji długu.

Poprawka 665
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zakres instrumentu umorzenia lub 
konwersji długu określony w ust. 3 nie 
uniemożliwia, w stosownych przypadkach, 
wykonania uprawnień do umorzenia lub 
konwersji w odniesieniu do dowolnej 
części zabezpieczonego zobowiązania lub 
zobowiązania, dla którego złożono 
zabezpieczenie, która przekracza wartość 
aktywów, zastawu lub zabezpieczenia, 
którymi jest ono zabezpieczone. Obligacje 
zabezpieczone w rozumieniu art. 52 ust. 4 
dyrektywy 2009/65/WE24 mogą być 
wyłączone z zakresu tego przepisu.

skreślony

__________________
24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 
w sprawie koordynacji przepisów 
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ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania 
w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), 
Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Poprawka 666
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zobowiązania wynikające z 
instrumentów pochodnych, które nie są 
objęte zakresem stosowania ust. 3 lit. b), 
zostają umorzone wyłącznie po 
prawidłowym zamknięciu odnośnych 
pozycji oraz zgodnie z regulacyjnymi 
standardami technicznymi opracowanymi 
przez ESMA i EUNB na podstawie art. 44 
dyrektywy […].

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków: zakres umorzenia lub konwersji długu dostosowano do 
stanowiska Parlamentu w sprawie odnośnej dyrektywy oraz w celu zapewnienia tego, że 
elastyczność w zakresie wykluczania zobowiązań nie będzie skutkować powstawaniem zachęt 
do wykorzystywania funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jako źródła 
kapitału w ramach procesu umorzenia lub konwersji długu.

Poprawka 667
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W wyjątkowych okolicznościach 
niektóre zobowiązania mogą być 
całkowicie lub częściowo wyłączone z 
zakresu zastosowania uprawnień do 
umorzenia lub konwersji, w jednym z 
następujących przypadków:

skreślony

a) jeśli nie jest możliwe umorzenie lub 
konwersja odnośnego zobowiązania w 
rozsądnym terminie niezależnie od starań 
podejmowanych w dobrej wierze przez 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; lub
b) jeśli wyłączenie jest absolutnie 
niezbędne i jest proporcjonalne w celu 
osiągnięcia ciągłości funkcji krytycznych i 
głównych linii biznesowych w sposób 
pozwalający utrzymać zdolność instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją do kontynuacji kluczowych 
operacji, usług i transakcji; lub
c) jeśli wyłączenie jest absolutnie 
niezbędne i proporcjonalne w celu 
uniknięcia wywołania efektu domina, 
który poważnie zakłóciłby funkcjonowanie 
rynków finansowych w sposób, który 
mógłby doprowadzić do poważnych 
zakłóceń w gospodarce państwa 
członkowskiego lub Unii; lub
d) jeśli zastosowanie instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu w 
odniesieniu do tych zobowiązań 
spowodowałoby spadek wartości, w 
wyniku którego straty poniesione przez 
innych wierzycieli byłyby wyższe niż w 
przypadku, gdyby te zobowiązania zostały 
wyłączone z umorzenia lub konwersji 
długu.
Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo, 
poziom umorzenia lub konwersji 
zastosowany w odniesieniu do innych 
kwalifikujących się zobowiązań może być 
podwyższony w celu uwzględnienia tych 
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wyłączeń, pod warunkiem że poziom 
umorzenia i konwersji zastosowany do 
innych kwalifikujących się zobowiązań 
jest zgodny z zasadą określoną w art. 13 
ust. 1 lit. f).

Or. en

Poprawka 668
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W wyjątkowych okolicznościach 
niektóre zobowiązania mogą być 
całkowicie lub częściowo wyłączone z 
zakresu zastosowania uprawnień do 
umorzenia lub konwersji, w jednym z 
następujących przypadków:

skreślony

a) jeśli nie jest możliwe umorzenie lub 
konwersja odnośnego zobowiązania w 
rozsądnym terminie niezależnie od starań 
podejmowanych w dobrej wierze przez 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; lub
b) jeśli wyłączenie jest absolutnie 
niezbędne i jest proporcjonalne w celu 
osiągnięcia ciągłości funkcji krytycznych i 
głównych linii biznesowych w sposób 
pozwalający utrzymać zdolność instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją do kontynuacji kluczowych 
operacji, usług i transakcji; lub
c) jeśli wyłączenie jest absolutnie 
niezbędne i proporcjonalne w celu 
uniknięcia wywołania efektu domina, 
który poważnie zakłóciłby funkcjonowanie 
rynków finansowych w sposób, który 
mógłby doprowadzić do poważnych 
zakłóceń w gospodarce państwa 
członkowskiego lub Unii; lub
d) jeśli zastosowanie instrumentu 
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umorzenia lub konwersji długu w 
odniesieniu do tych zobowiązań 
spowodowałoby spadek wartości, w 
wyniku którego straty poniesione przez 
innych wierzycieli byłyby wyższe niż w 
przypadku, gdyby te zobowiązania zostały 
wyłączone z umorzenia lub konwersji 
długu.
Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo, 
poziom umorzenia lub konwersji 
zastosowany w odniesieniu do innych 
kwalifikujących się zobowiązań może być 
podwyższony w celu uwzględnienia tych 
wyłączeń, pod warunkiem że poziom 
umorzenia i konwersji zastosowany do 
innych kwalifikujących się zobowiązań 
jest zgodny z zasadą określoną w art. 13 
ust. 1 lit. f).

Or. en

Poprawka 669
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W wyjątkowych okolicznościach 
niektóre zobowiązania mogą być 
całkowicie lub częściowo wyłączone z 
zakresu zastosowania uprawnień do 
umorzenia lub konwersji, w jednym z
następujących przypadków:

skreślony

a) jeśli nie jest możliwe umorzenie lub 
konwersja odnośnego zobowiązania w 
rozsądnym terminie niezależnie od starań 
podejmowanych w dobrej wierze przez 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji; lub
b) jeśli wyłączenie jest absolutnie 
niezbędne i jest proporcjonalne w celu 
osiągnięcia ciągłości funkcji krytycznych i 
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głównych linii biznesowych w sposób 
pozwalający utrzymać zdolność instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją do kontynuacji kluczowych 
operacji, usług i transakcji; lub
c) jeśli wyłączenie jest absolutnie 
niezbędne i proporcjonalne w celu 
uniknięcia wywołania efektu domina, 
który poważnie zakłóciłby funkcjonowanie 
rynków finansowych w sposób, który 
mógłby doprowadzić do poważnych 
zakłóceń w gospodarce państwa 
członkowskiego lub Unii; lub
d) jeśli zastosowanie instrumentu 
umorzenia lub konwersji długu w 
odniesieniu do tych zobowiązań 
spowodowałoby spadek wartości, w 
wyniku którego straty poniesione przez 
innych wierzycieli byłyby wyższe niż w 
przypadku, gdyby te zobowiązania zostały 
wyłączone z umorzenia lub konwersji 
długu.
Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo, 
poziom umorzenia lub konwersji 
zastosowany w odniesieniu do innych 
kwalifikujących się zobowiązań może być 
podwyższony w celu uwzględnienia tych 
wyłączeń, pod warunkiem że poziom 
umorzenia i konwersji zastosowany do 
innych kwalifikujących się zobowiązań 
jest zgodny z zasadą określoną w art. 13 
ust. 1 lit. f).

Or. en

Poprawka 670
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeśli wyłączenie jest absolutnie c) jeśli wyłączenie jest absolutnie 
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niezbędne i proporcjonalne w celu 
uniknięcia wywołania efektu domina, który 
poważnie zakłóciłby funkcjonowanie 
rynków finansowych w sposób, który 
mógłby doprowadzić do poważnych 
zakłóceń w gospodarce państwa 
członkowskiego lub Unii; lub

niezbędne i proporcjonalne w celu 
uniknięcia poważnych zakłóceń w 
gospodarce państwa członkowskiego lub 
Unii, w tym w celu uniknięcia wywołania
powszechnego efektu domina, który 
poważnie zakłóciłby funkcjonowanie 
rynków finansowych; lub

Or. en

Poprawka 671
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo, 
poziom umorzenia lub konwersji 
zastosowany w odniesieniu do innych 
kwalifikujących się zobowiązań może być
podwyższony w celu uwzględnienia tych 
wyłączeń, pod warunkiem że poziom 
umorzenia i konwersji zastosowany do 
innych kwalifikujących się zobowiązań jest 
zgodny z zasadą określoną w art. 13 ust. 1 
lit. f).

Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo, 
poziom umorzenia lub konwersji 
zastosowany w odniesieniu do innych 
kwalifikujących się zobowiązań zostaje
podwyższony w celu uwzględnienia tych 
wyłączeń, pod warunkiem że poziom 
umorzenia i konwersji zastosowany do 
innych kwalifikujących się zobowiązań jest 
zgodny z zasadą określoną w art. 13 ust. 1 
lit. f).

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków: zakres umorzenia lub konwersji długu dostosowano do 
stanowiska Parlamentu w sprawie odnośnej dyrektywy oraz w celu zapewnienia tego, że 
elastyczność w zakresie wykluczania zobowiązań nie będzie skutkować powstawaniem zachęt 
do wykorzystywania funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jako źródła 
kapitału w ramach procesu umorzenia lub konwersji długu.

Poprawka 672
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo na 
podstawie ust. 5, a straty, które zostałyby 
poniesione na tych zobowiązaniach, nie 
zostały przeniesione w pełni na innych 
wierzycieli, na rzecz instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją można przekazać wkład z 
Funduszu w celu:

skreślony

a) pokrycia strat, które nie zostały pokryte 
przez kwalifikujące się zobowiązania, i 
przywrócenia do zera wartości netto 
aktywów instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, zgodnie z ust. 1 lit. a);
b) nabycia akcji lub innych tytułów 
własności lub instrumentów kapitałowych 
w instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, w celu 
dokapitalizowania tej instytucji zgodnie z 
ust. 1 lit. b).

Or. en

Poprawka 673
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo na 
podstawie ust. 5, a straty, które zostałyby 
poniesione na tych zobowiązaniach, nie 
zostały przeniesione w pełni na innych 
wierzycieli, na rzecz instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 

skreślony
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likwidacją można przekazać wkład z 
Funduszu w celu:
a) pokrycia strat, które nie zostały pokryte 
przez kwalifikujące się zobowiązania, i 
przywrócenia do zera wartości netto 
aktywów instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, zgodnie z ust. 1 lit. a);
b) nabycia akcji lub innych tytułów 
własności lub instrumentów kapitałowych 
w instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, w celu 
dokapitalizowania tej instytucji zgodnie z 
ust. 1 lit. b).

Or. en

Poprawka 674
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo na 
podstawie ust. 5, a straty, które zostałyby 
poniesione na tych zobowiązaniach, nie 
zostały przeniesione w pełni na innych 
wierzycieli, na rzecz instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją można przekazać wkład z 
Funduszu w celu:

skreślony

a) pokrycia strat, które nie zostały pokryte 
przez kwalifikujące się zobowiązania, i 
przywrócenia do zera wartości netto 
aktywów instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, zgodnie z ust. 1 lit. a);
b) nabycia akcji lub innych tytułów 
własności lub instrumentów kapitałowych 
w instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, w celu 
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dokapitalizowania tej instytucji zgodnie z 
ust. 1 lit. b).

Or. en

Poprawka 675
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo na 
podstawie ust. 5, a straty, które zostałyby 
poniesione na tych zobowiązaniach, nie
zostały przeniesione w pełni na innych 
wierzycieli, na rzecz instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją można przekazać wkład z 
Funduszu w celu:

6. Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 
klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo na 
podstawie ust. 5, a straty, które zostałyby 
poniesione na tych zobowiązaniach, nie
mogą zostać przeniesione w pełni na 
innych wierzycieli bez naruszenia zasady 
określonej w art. 13 ust. 1 lit. f), na rzecz 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją można 
przekazać wkład z Funduszu w celu:

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków: zakres umorzenia lub konwersji długu dostosowano do 
stanowiska Parlamentu w sprawie odnośnej dyrektywy oraz w celu zapewnienia tego, że 
elastyczność w zakresie wykluczania zobowiązań nie będzie skutkować powstawaniem zachęt 
do wykorzystywania funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jako źródła 
kapitału w ramach procesu umorzenia lub konwersji długu.

Poprawka 676
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeśli kwalifikujące się zobowiązania lub 6. Rada Unii Europejskiej może zezwolić 
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klasa kwalifikujących się zobowiązań są 
wyłączone w całości lub częściowo na 
podstawie ust. 5, a straty, które zostałyby 
poniesione na tych zobowiązaniach, nie 
zostały przeniesione w pełni na innych 
wierzycieli, na rzecz instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją można przekazać wkład z 
Funduszu w celu:

w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przyjętych na 
mocy art. 16 ust. 8, że jeśli kwalifikujące 
się zobowiązania lub klasa kwalifikujących 
się zobowiązań są wyłączone w całości lub 
częściowo na podstawie ust. 5, a straty, 
które zostałyby poniesione na tych 
zobowiązaniach, nie zostały przeniesione 
w pełni na innych wierzycieli, na rzecz 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją można 
przekazać wkład z Funduszu w celu:

Or. en

Poprawka 677
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Fundusz może dokonać wkładu, o
którym mowa w ust. 6, jedynie pod 
warunkiem, że spełnia on oba poniższe 
kryteria:

skreślony

a) wkład w celu pokrycia strat i 
dokapitalizowania równy kwocie nie 
niższej niż 8 % łącznych zobowiązań, w 
tym funduszy własnych, instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ustalony w momencie podjęcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z 
wyceną przewidzianą w art. 17, został 
dokonany przez akcjonariuszy i 
posiadaczy innych tytułów własności, 
posiadaczy odpowiednich instrumentów 
kapitałowych i innych kwalifikujących się 
zobowiązań poprzez umorzenie, konwersję 
lub w innych sposób;
b) wkład z Funduszu nie przekracza 
pułapu 5 % łącznych zobowiązań, w tym 
funduszy własnych, instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
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likwidacją, ustalonego w momencie 
podjęcia działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z wyceną przewidzianą 
w art. 17.

Or. en

Poprawka 678
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Fundusz może dokonać wkładu, o 
którym mowa w ust. 6, jedynie pod 
warunkiem, że spełnia on oba poniższe 
kryteria:

skreślony

a) wkład w celu pokrycia strat i 
dokapitalizowania równy kwocie nie 
niższej niż 8 % łącznych zobowiązań, w 
tym funduszy własnych, instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ustalony w momencie podjęcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z 
wyceną przewidzianą w art. 17, został 
dokonany przez akcjonariuszy i 
posiadaczy innych tytułów własności, 
posiadaczy odpowiednich instrumentów 
kapitałowych i innych kwalifikujących się 
zobowiązań poprzez umorzenie, konwersję 
lub w innych sposób;
b) wkład z Funduszu nie przekracza 
pułapu 5 % łącznych zobowiązań, w tym 
funduszy własnych, instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ustalonego w momencie 
podjęcia działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z wyceną przewidzianą 
w art. 17.

Or. en
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Poprawka 679
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Fundusz może dokonać wkładu, o 
którym mowa w ust. 6, jedynie pod 
warunkiem, że spełnia on oba poniższe 
kryteria:

skreślony

a) wkład w celu pokrycia strat i 
dokapitalizowania równy kwocie nie 
niższej niż 8 % łącznych zobowiązań, w 
tym funduszy własnych, instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ustalony w momencie podjęcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z 
wyceną przewidzianą w art. 17, został 
dokonany przez akcjonariuszy i 
posiadaczy innych tytułów własności, 
posiadaczy odpowiednich instrumentów 
kapitałowych i innych kwalifikujących się 
zobowiązań poprzez umorzenie, konwersję 
lub w innych sposób;
b) wkład z Funduszu nie przekracza 
pułapu 5 % łącznych zobowiązań, w tym 
funduszy własnych, instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ustalonego w momencie 
podjęcia działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z wyceną przewidzianą 
w art. 17.

Or. en

Poprawka 680
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 7 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wkład w celu pokrycia strat i 
dokapitalizowania równy kwocie nie 
niższej niż 8 % łącznych zobowiązań, w 
tym funduszy własnych, instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ustalony w momencie podjęcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z 
wyceną przewidzianą w art. 17, został 
dokonany przez akcjonariuszy i posiadaczy 
innych tytułów własności, posiadaczy 
odpowiednich instrumentów kapitałowych 
i innych kwalifikujących się zobowiązań 
poprzez umorzenie, konwersję lub w 
innych sposób;

a) wkład w celu pokrycia strat i 
dokapitalizowania równy kwocie nie 
niższej niż 8 % łącznych zobowiązań, w 
tym funduszy własnych, instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, ustalony w momencie podjęcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z 
wyceną przewidzianą w art. 17, został 
dokonany przez akcjonariuszy i posiadaczy 
innych tytułów własności, posiadaczy 
odpowiednich instrumentów kapitałowych 
i innych kwalifikujących się zobowiązań, z 
wyłączeniem depozytów, poprzez 
umorzenie, konwersję lub w innych 
sposób;

Or. en

Poprawka 681
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Wkład z Funduszu może być 
finansowany z:

skreślony

a) kwoty dostępnej w ramach Funduszu, 
która została zebrana ze składek od 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
zgodnie z art. 66;
b) kwoty, która może zostać zebrana ze 
składek ex post zgodnie z art. 67 w okresie 
trzech lat; oraz
c) jeśli kwoty, o których mowa w lit. a) i b) 
są niewystarczające, z kwot zebranych z 
alternatywnych źródeł finansowania 
zgodnie z art. 69.

Or. en



PE521.793v01-00 148/170 AM\1007249PL.doc

PL

Poprawka 682
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Wkład z Funduszu może być 
finansowany z:

skreślony

a) kwoty dostępnej w ramach Funduszu, 
która została zebrana ze składek od 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
zgodnie z art. 66;
b) kwoty, która może zostać zebrana ze 
składek ex post zgodnie z art. 67 w okresie 
trzech lat; oraz
c) jeśli kwoty, o których mowa w lit. a) i b) 
są niewystarczające, z kwot zebranych z 
alternatywnych źródeł finansowania 
zgodnie z art. 69.

Or. en

Poprawka 683
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Wkład z Funduszu może być 
finansowany z:

skreślony

a) kwoty dostępnej w ramach Funduszu, 
która została zebrana ze składek od 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
zgodnie z art. 66;
b) kwoty, która może zostać zebrana ze 
składek ex post zgodnie z art. 67 w okresie 
trzech lat; oraz
c) jeśli kwoty, o których mowa w lit. a) i b) 
są niewystarczające, z kwot zebranych z 
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alternatywnych źródeł finansowania 
zgodnie z art. 69.

Or. en

Poprawka 684
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kwot pożyczonych w ramach 
instrumentów publicznych, najlepiej w 
ramach wspólnotowego instrumentu 
publicznego, w przypadku gdy kwoty, o 
których mowa w lit. a), b) i c), są 
niewystarczające lub nie są łatwo 
dostępne.

Or. en

Poprawka 685
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 8 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) instrument kredytowy, o którym mowa 
w art. 64 ust. 2a, może również być 
wykorzystany do finansowania wkładu z 
Funduszu.

Or. en

Poprawka 686
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W wyjątkowych okolicznościach 
możliwe jest poszukiwanie dalszych 
środków finansowych z alternatywnych 
źródeł finansowania, po:

skreślony

a) osiągnięciu pułapu 5% określonego w 
ust. 7 lit. b); oraz
b) pełnym umorzeniu lub konwersji 
wszystkich niezabezpieczonych, 
nieuprzywilejowanych zobowiązań, 
innych niż kwalifikujące się depozyty.

Or. en

Poprawka 687
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W wyjątkowych okolicznościach 
możliwe jest poszukiwanie dalszych 
środków finansowych z alternatywnych 
źródeł finansowania, po:

skreślony

a) osiągnięciu pułapu 5% określonego w 
ust. 7 lit. b); oraz
b) pełnym umorzeniu lub konwersji 
wszystkich niezabezpieczonych, 
nieuprzywilejowanych zobowiązań, 
innych niż kwalifikujące się depozyty.

Or. en

Poprawka 688
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W wyjątkowych okolicznościach 
możliwe jest poszukiwanie dalszych 
środków finansowych z alternatywnych 
źródeł finansowania, po:

skreślony

a) osiągnięciu pułapu 5% określonego w 
ust. 7 lit. b); oraz
b) pełnym umorzeniu lub konwersji 
wszystkich niezabezpieczonych, 
nieuprzywilejowanych zobowiązań, 
innych niż kwalifikujące się depozyty.

Or. en

Poprawka 689
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W wyjątkowych okolicznościach 
możliwe jest poszukiwanie dalszych 
środków finansowych z alternatywnych 
źródeł finansowania, po:

9. W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli 
przewidziano to w ramach przyjętych 
przez Radę Unii Europejskiej na mocy art. 
16 ust. 8, możliwe jest poszukiwanie 
dalszych środków finansowych z 
alternatywnych źródeł finansowania, po:

Or. en

Poprawka 690
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Alternatywnie lub dodatkowo, jeśli 
spełnione są warunki określone w ust. 7 
lit. a) i b), wkład może być dokonany z 

skreślony
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zasobów zebranych ze składek ex ante 
zgodnie z art. 66, które nie zostały jeszcze 
wykorzystane.

Or. en

Poprawka 691
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Alternatywnie lub dodatkowo, jeśli 
spełnione są warunki określone w ust. 7 
lit. a) i b), wkład może być dokonany z 
zasobów zebranych ze składek ex ante 
zgodnie z art. 66, które nie zostały jeszcze 
wykorzystane.

skreślony

Or. en

Poprawka 692
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Alternatywnie lub dodatkowo, jeśli 
spełnione są warunki określone w ust. 7 
lit. a) i b), wkład może być dokonany z 
zasobów zebranych ze składek ex ante 
zgodnie z art. 66, które nie zostały jeszcze 
wykorzystane.

skreślony

Or. en

Poprawka 693
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Do celów niniejszego rozporządzenia 
nie ma zastosowania art. 38 ust. 3cab pkt 
5 dyrektywy […].

skreślony

Or. en

Poprawka 694
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Do celów niniejszego rozporządzenia 
nie ma zastosowania art. 38 ust. 3cab pkt 
5 dyrektywy […].

skreślony

Or. en

Poprawka 695
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Przy podejmowaniu decyzji, o której 
mowa w ust. 5, należy uwzględnić 
następujące czynniki:

skreślony

a) zasadę, że straty powinny być 
ponoszone w pierwszej kolejności przez 
akcjonariuszy, a następnie, co do zasady, 
przez wierzycieli instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w kolejności uprzywilejowania;
b) poziom zdolności do pokrycia strat, 
którym dysponowałaby instytucja objęta 
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restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, gdyby odnośne zobowiązania 
lub klasa zobowiązań zostały wykluczone;
c) konieczność utrzymania odpowiednich 
zasobów w celu finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 696
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Przy podejmowaniu decyzji, o której 
mowa w ust. 5, należy uwzględnić 
następujące czynniki:

skreślony

a) zasadę, że straty powinny być 
ponoszone w pierwszej kolejności przez 
akcjonariuszy, a następnie, co do zasady, 
przez wierzycieli instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w kolejności uprzywilejowania;
b) poziom zdolności do pokrycia strat, 
którym dysponowałaby instytucja objęta 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, gdyby odnośne zobowiązania 
lub klasa zobowiązań zostały wykluczone;
c) konieczność utrzymania odpowiednich 
zasobów w celu finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 697
Anne E. Jensen, Nils Torvalds
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Przy podejmowaniu decyzji, o której 
mowa w ust. 5, należy uwzględnić 
następujące czynniki:

skreślony

a) zasadę, że straty powinny być 
ponoszone w pierwszej kolejności przez 
akcjonariuszy, a następnie, co do zasady, 
przez wierzycieli instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w kolejności uprzywilejowania;
b) poziom zdolności do pokrycia strat, 
którym dysponowałaby instytucja objęta 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, gdyby odnośne zobowiązania 
lub klasa zobowiązań zostały wykluczone;
c) konieczność utrzymania odpowiednich 
zasobów w celu finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 698
Nuno Melo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 12 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zasadę, że straty powinny być 
ponoszone w pierwszej kolejności przez 
akcjonariuszy, a następnie, co do zasady, 
przez wierzycieli instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w kolejności uprzywilejowania;

zasadę, że straty powinny być ponoszone w 
pierwszej kolejności przez akcjonariuszy, a 
następnie, co do zasady, przez wierzycieli 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją w kolejności 
uprzywilejowania; z wyłączeniem 
depozytów przewidzianych w art. 12 lit. d) 
i da);

Or. pt
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Poprawka 699
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Rada przeprowadza ocenę 
następujących kwestii na podstawie 
wyceny zgodnej z wymogami art. 17:

skreślony

a) łącznej kwoty, o którą muszą być 
umorzone kwalifikujące się zobowiązania 
w celu zapewnienia, by wartość aktywów 
netto instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją była równa 
zero;
b) w stosownych przypadkach – łącznej 
kwoty, o którą kwalifikujące się 
zobowiązania muszą być poddane 
konwersji na akcje w celu przywrócenia 
wskaźnika kapitału podstawowego Tier I 
instytucji objętej restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją lub instytucji 
pomostowej.
Jeśli postanowiono zastosować instrument 
umorzenia lub konwersji długu w celu, o 
którym mowa w ust. 1 lit. a), w ocenie, o 
której mowa w akapicie pierwszym, ustala 
się kwotę, o którą kwalifikujące się 
zobowiązania muszą być poddane 
konwersji w celu przywrócenia wskaźnika 
kapitału podstawowego Tier I instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, lub w stosownych przypadkach 
instytucji pomostowej, z uwzględnieniem 
wszelkich wkładów kapitału z funduszu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na podstawie art. 71 ust. 1 lit. 
d), oraz w celu utrzymania odpowiedniego 
zaufania rynku do instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją lub do instytucji pomostowej 
oraz w celu umożliwienia jej dalszego 
przestrzegania warunków zezwolenia i 
dalszego prowadzenia działalności, do 
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której jest upoważniona zgodnie z 
dyrektywą 2013/36/UE lub dyrektywą 
2004/39/WE.

Or. en

Poprawka 700
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Wyłączenia na mocy ust. 5 mogą być 
zastosowane w celu całkowitego 
wyłączenia zobowiązania z umorzenia lub 
w celu ograniczenia zakresu umorzenia 
danego zobowiązania.

skreślony

Or. en

Poprawka 701
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Wyłączenia na mocy ust. 5 mogą być 
zastosowane w celu całkowitego 
wyłączenia zobowiązania z umorzenia lub 
w celu ograniczenia zakresu umorzenia 
danego zobowiązania.

skreślony

Or. en

Poprawka 702
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Wyłączenia na mocy ust. 5 mogą być 
zastosowane w celu całkowitego 
wyłączenia zobowiązania z umorzenia lub 
w celu ograniczenia zakresu umorzenia 
danego zobowiązania.

14. Wyłączenia na mocy ust. 5 i zgodnie z 
odpowiednimi przepisami określonymi w 
dyrektywie (w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków) mogą być zastosowane 
w celu całkowitego wyłączenia 
zobowiązania z umorzenia lub w celu 
ograniczenia zakresu umorzenia danego 
zobowiązania.

Or. en

Poprawka 703
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Uprawnienia do umorzenia i 
konwersji nie naruszają wymogów 
dotyczących kolejności uprzywilejowania 
roszczeń określonych w art. 15.

skreślony

Or. en

Poprawka 704
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) zakresu i sposobu wykonania przez 
nich uprawnień przysługujących krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, wymienionych 
w rozdziale V dyrektywy […];

(vi) zakresu i sposobu wykonania przez 
nich uprawnień przysługujących krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, wymienionych 
w tytule IV rozdziału V dyrektywy […];

Or. en
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Poprawka 705
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli jest to konieczne dla realizacji 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, Komisja, po otrzymaniu 
zalecenia od rady lub działając z własnej 
inicjatywy, może dokonać przeglądu 
swojej decyzji w sprawie ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz dokonać odpowiednich 
zmian.

3. Jeśli jest to konieczne dla realizacji 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada może dokonać przeglądu 
swojej decyzji w sprawie ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz dokonać odpowiednich 
zmian.

Or. en

Poprawka 706
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli jest to konieczne dla realizacji 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, Komisja, po otrzymaniu 
zalecenia od rady lub działając z własnej 
inicjatywy, może dokonać przeglądu 
swojej decyzji w sprawie ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz dokonać odpowiednich 
zmian.

3. Jeśli jest to konieczne dla realizacji 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, Komisja, po otrzymaniu 
zalecenia od rady, może dokonać 
przeglądu swojej decyzji w sprawie ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz dokonać odpowiednich 
zmian.

Or. en

Poprawka 707
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli jest to konieczne dla realizacji 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, Komisja, po otrzymaniu 
zalecenia od rady lub działając z własnej 
inicjatywy, może dokonać przeglądu 
swojej decyzji w sprawie ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz dokonać odpowiednich 
zmian.

3. Jeśli jest to konieczne dla realizacji 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, właściwe organy krajowe, po 
otrzymaniu zalecenia od rady lub działając 
z własnej inicjatywy, mogą dokonać 
przeglądu swojej decyzji w sprawie ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz dokonać odpowiednich 
zmian.

Or. en

Poprawka 708
Philippe Lamberts, Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
decyzji, o której mowa w art. 16, lub 
zastosował ją w sposób, który nie pozwala 
osiągnąć celów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia, rada jest 
uprawniona do nakazania instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją:

2. Jeśli krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
decyzji, o której mowa w art. 16, lub 
zastosował ją w sposób, który nie pozwala 
osiągnąć celów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia, rada jest 
uprawniona do nakazania instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją lub wykonania wszelkich 
innych uprawnień określonych w 
dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków:

Or. en

Poprawka 709
Diogo Feio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
decyzji, o której mowa w art. 16, lub 
zastosował ją w sposób, który nie pozwala 
osiągnąć celów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia, rada jest 
uprawniona do nakazania instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją:

2. Jeśli krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
decyzji, o której mowa w art. 16, lub 
zastosował ją w sposób, który nie pozwala 
osiągnąć celów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia, rada przejmuje 
funkcję krajowego organu ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu zapewnienia 
prawidłowego zastosowania tej decyzji.

Or. en

Poprawka 710
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
decyzji, o której mowa w art. 16, lub 
zastosował ją w sposób, który nie pozwala 
osiągnąć celów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia, rada jest 
uprawniona do nakazania instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Poprawka 711
Diogo Feio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeniesienia na rzecz innej osoby 
określonych praw, aktywów lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją;

skreślona

Or. en

Poprawka 712
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przeniesienia na rzecz innej osoby 
określonych praw, aktywów lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją;

a) przeniesienia na rzecz innej osoby 
prawnej określonych praw, aktywów lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją;

Or. en

Poprawka 713
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zażądania konwersji instrumentów 
dłużnych, które zawierają warunki 
umowne dotyczące konwersji w 
okolicznościach przewidzianych w art. 18.

skreślona

Or. en
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Poprawka 714
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zażądania konwersji instrumentów 
dłużnych, które zawierają warunki 
umowne dotyczące konwersji w 
okolicznościach przewidzianych w art. 18.

b) zażądania konwersji wszelkich 
instrumentów dłużnych, które zawierają 
warunki umowne dotyczące konwersji w 
okolicznościach przewidzianych w art. 18.

Or. en

Poprawka 715
Philippe Lamberts, Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Publiczna przejrzystość po 

przeprowadzeniu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji

W przypadku gdy instytucja finansowa, 
względem której zastosowano działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, przestaje spełniać warunki 
przeprowadzania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz po 
zakończeniu wszelkich postępowań 
upadłościowych dotyczących tej lub tych 
instytucji wynikających z działań w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, rada niezwłocznie udostępnia 
publicznie stosownie zagregowany bilans 
wyceniony zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
w chwili podjęcia decyzji o 
przeprowadzeniu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji, w 
którym wyraźnie wskazana jest wartość 
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aktywów netto instytucji oraz wartość klas 
aktywów i zobowiązań. Rada publikuje 
ponadto całkowitą kwotę strat 
poniesionych przez poszczególne klasy 
wierzycieli w przypadku zastosowania 
umorzenia lub konwersji długu, kwotę i 
źródła finansowania wykorzystane w 
procesie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a także 
przebieg wszelkiej sprzedaży części 
jednostki gospodarczej lub jej aktywów.

Or. en

Poprawka 716
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada informuje Komisję o wszelkich 
działaniach, które podejmuje w celu 
przygotowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W odniesieniu 
do informacji otrzymanych od rady 
członkowie Komisji i personel Komisji 
podlegają wymogowi dotyczącemu 
tajemnicy służbowej określonemu w art. 
79.

skreślony

Or. en

Poprawka 717
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada informuje Komisję o wszelkich
działaniach, które podejmuje w celu 
przygotowania restrukturyzacji i 

1. Rada informuje właściwe organy 
krajowe o wszelkich działaniach, które 
podejmuje w celu przygotowania 
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uporządkowanej likwidacji. W odniesieniu 
do informacji otrzymanych od rady 
członkowie Komisji i personel Komisji
podlegają wymogowi dotyczącemu 
tajemnicy służbowej określonemu w art. 
79.

restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W odniesieniu do informacji 
otrzymanych od rady członkowie 
właściwych organów krajowych i personel
właściwych organów krajowych podlegają 
wymogowi dotyczącemu tajemnicy 
służbowej określonemu w art. 79.

Or. en

Poprawka 718
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada informuje Komisję o wszelkich 
działaniach, które podejmuje w celu 
przygotowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. W odniesieniu 
do informacji otrzymanych od rady 
członkowie Komisji i personel Komisji 
podlegają wymogowi dotyczącemu 
tajemnicy służbowej określonemu w art. 
79.

1. Rada informuje Komisję i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji o wszelkich działaniach, które 
podejmuje w celu przygotowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. W odniesieniu do informacji 
otrzymanych od rady członek Komisji, 
personel Komisji i personel organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podlegają wymogowi 
dotyczącemu tajemnicy służbowej 
określonemu w art. 79.

Or. en

Poprawka 719
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy wykonywaniu swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada, Komisja, EBC oraz
właściwe organy krajowe i organy ds. 

2. Przy wykonywaniu swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada, Komisja, EBC, 
właściwe organy krajowe i organy ds. 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji ściśle ze sobą współpracują. 
EBC i właściwe organy krajowe 
przekazują radzie i Komisji wszystkie 
informacje niezbędne do wykonywania ich 
zadań.

restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz w odpowiednich 
przypadkach systemy gwarancji depozytów
ściśle ze sobą współpracują. EBC i 
właściwe organy krajowe przekazują 
radzie i Komisji wszystkie informacje 
niezbędne do wykonywania ich zadań.

Or. de

Poprawka 720
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy wykonywaniu swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada, Komisja, EBC oraz 
właściwe organy krajowe i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji ściśle ze sobą współpracują. 
EBC i właściwe organy krajowe 
przekazują radzie i Komisji wszystkie 
informacje niezbędne do wykonywania ich
zadań.

2. Przy wykonywaniu swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada, EBC oraz właściwe 
organy krajowe i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji ściśle ze sobą współpracują. 
EBC i właściwe organy krajowe 
przekazują radzie wszystkie informacje 
niezbędne do wykonywania jej zadań.

Or. en

Poprawka 721
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy wykonywaniu swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada, Komisja, EBC oraz
właściwe organy krajowe i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji ściśle współpracują ze sobą w 

3. Przy wykonywaniu swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada, Komisja, EBC, 
właściwe organy krajowe i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz w odpowiednich 
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zakresie planowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, wczesnej 
interwencji oraz etapów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7–26. EBC i właściwe organy krajowe 
przekazują radzie i Komisji wszystkie 
informacje niezbędne do wykonywania ich 
zadań.

przypadkach systemy gwarancji depozytów 
ściśle współpracują ze sobą w zakresie 
planowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, wczesnej 
interwencji oraz etapów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7–26. EBC i właściwe organy krajowe 
przekazują radzie i Komisji wszystkie 
informacje niezbędne do wykonywania ich 
zadań.

Or. de

Poprawka 722
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przy wykonywaniu swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada, Komisja, EBC oraz 
właściwe organy krajowe i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji ściśle współpracują ze sobą w 
zakresie planowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, wczesnej 
interwencji oraz etapów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7–26. EBC i właściwe organy krajowe 
przekazują radzie i Komisji wszystkie 
informacje niezbędne do wykonywania ich 
zadań.

3. Przy wykonywaniu swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada, EBC oraz właściwe 
organy krajowe i organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji ściśle współpracują ze sobą w 
zakresie planowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, wczesnej 
interwencji oraz etapów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 
7–26. EBC i właściwe organy krajowe 
przekazują radzie i Komisji wszystkie 
informacje niezbędne do wykonywania ich 
zadań.

Or. en

Poprawka 723
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
rada wyznacza przedstawiciela, który 
zasiada w komitecie ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego 
ustanowionym zgodnie z art. 113 
dyrektywy […]

skreślony

Or. en

Poprawka 724
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rada ściśle współpracuje z 
Europejskim Instrumentem Stabilności 
Finansowej i Europejskim Mechanizmem 
Stabilności (EMS), w szczególności w 
przypadkach, gdy Europejski Instrument 
Stabilności Finansowej lub EMS 
przyznały lub prawdopodobnie przyznają 
bezpośrednie lub pośrednie wsparcie 
finansowe na rzecz podmiotów mających 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich, w szczególności w 
szczególnych okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 9.

skreślony

Or. en

Poprawka 725
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rada ściśle współpracuje z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej i 
Europejskim Mechanizmem Stabilności 
(EMS), w szczególności w przypadkach, 
gdy Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej lub EMS przyznały lub 
prawdopodobnie przyznają bezpośrednie 
lub pośrednie wsparcie finansowe na rzecz 
podmiotów mających siedzibę w 
uczestniczących państwach członkowskich, 
w szczególności w szczególnych 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 9.

6. Rada ściśle współpracuje z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej,
Europejskim Mechanizmem Stabilności 
(EMS) i każdą przyszłą strukturą 
europejską o podobnym charakterze, w 
szczególności w przypadkach, gdy 
Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, EMS lub każda przyszła 
struktura europejska o podobnym 
charakterze przyznały lub 
prawdopodobnie przyznają bezpośrednie 
lub pośrednie wsparcie finansowe na rzecz 
podmiotów mających siedzibę w 
uczestniczących państwach członkowskich, 
w szczególności w szczególnych 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 9.

Or. nl

Poprawka 726
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja, rada, organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz właściwe organy 
nieuczestniczących państw członkowskich 
przyjmują 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 ten podlega 
regularnemu przeglądowi.
Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego 
Komisja i rada przyjmują protokół ustaleń 
z organem ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
właściwym organem każdego 
nieuczestniczącego państwa 
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członkowskiego, które jest państwem 
macierzystym co najmniej jednej 
globalnej instytucji o znaczeniu 
systemowym w rozumieniu prawa Unii.
Każdy protokół podlega regularnemu 
przeglądowi i jest publikowany z 
zastrzeżeniem należytego traktowania 
informacji poufnych.

Or. en


