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Poprawka 727
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarówno rada, jak i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji są zobowiązane do współpracy 
w dobrej wierze i wymiany informacji.

1. Zarówno rada, jak i krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji są zobowiązane do współpracy 
w dobrej wierze i wymiany informacji.

W przypadku procedury restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podmiotów, o 
których mowa w art. 2 lit. a)–c) i które nie 
podlegają bezpośredniemu nadzorowi 
Europejskiego Banku Centralnego 
zgodnie z art. 6 ust. 4 rozporządzenia […] 
Rady powierzającego Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu szczególne zadania 
w odniesieniu do polityki związanej 
z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi, krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz rada zobowiązane są do 
wymiany informacji.

Or. de

Poprawka 728
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada przekazuje Komisji wszystkie 
informacje istotne do wykonywania przez 
nią swoich zadań na mocy niniejszego 
rozporządzenia i w stosownych 
przypadkach na mocy art. 107 TFUE.

2. Rada przekazuje Komisji wszystkie 
informacje istotne do wykonywania przez 
nią swoich zadań na mocy art. 107 TFUE.

Or. en
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Poprawka 729
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli grupa obejmuje podmioty mające 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich oraz w nieuczestniczących 
państwach członkowskich, bez uszczerbku 
dla któregokolwiek wymogu zatwierdzenia 
przez Komisję na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada reprezentuje krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich na 
potrzeby współpracy z nieuczestniczącymi 
państwami członkowskimi zgodnie z art. 7, 
8, 11, 12, 15, 50, 80 i 83 dyrektywy […]

Jeśli grupa obejmuje podmioty mające 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich oraz w nieuczestniczących 
państwach członkowskich, bez uszczerbku 
dla któregokolwiek wymogu zatwierdzenia 
przez Komisję na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada reprezentuje krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich na 
potrzeby współpracy z nieuczestniczącymi 
państwami członkowskimi zgodnie z art. 7, 
8, 11, 12, 15, 50, 80 i 83 dyrektywy […].
Rada informuje krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich o wszelkich działaniach, 
które podejmuje w celu przygotowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, jeżeli grupa obejmuje podmioty 
mające siedzibę w uczestniczących oraz 
nieuczestniczących państwach 
członkowskich. W razie braku 
porozumienia w sytuacjach 
transgranicznych pełne zastosowanie 
znajdują przepisy dotyczące wiążącej 
mediacji prowadzonej przez Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego określone 
w rozporządzeniu nr 1093/2010. Rada, 
działając w charakterze krajowego organu 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, jest zobowiązana do działania 
zgodnie z decyzją EUNB, a Komisja nie 
może podejmować działań naruszających 
decyzję EUNB.

Or. en
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Poprawka 730
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli grupa obejmuje podmioty mające 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich oraz w nieuczestniczących 
państwach członkowskich, bez uszczerbku 
dla któregokolwiek wymogu zatwierdzenia 
przez Komisję na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada reprezentuje krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich na 
potrzeby współpracy z nieuczestniczącymi 
państwami członkowskimi zgodnie z art. 7, 
8, 11, 12, 15, 50, 80 i 83 dyrektywy […]

Jeśli grupa obejmuje podmioty mające 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich oraz w nieuczestniczących 
państwach członkowskich, bez uszczerbku 
dla któregokolwiek wymogu zatwierdzenia 
przez radę na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada reprezentuje krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich na 
potrzeby współpracy z nieuczestniczącymi 
państwami członkowskimi zgodnie z art. 7, 
8, 11, 12, 15, 50, 80 i 83 dyrektywy […].

Or. en

Poprawka 731
Vicky Ford, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku transgranicznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grupy, która obejmuje podmioty 
mające siedzibę w uczestniczących oraz 
nieuczestniczących państwach 
członkowskich, rada zaprasza krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczących państw członkowskich, 
w których nie istnieją oddziały i jednostki 
zależne, do udziału w swojej sesji 
wykonawczej w charakterze obserwatorów 
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Or. en

Poprawka 732
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niewiążące umowy o współpracy 
zawierają postanowienia dotyczące 
procedur koordynacji i współpracy między 
Jednolitą Radą ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji a organami 
przyjmujących państw trzecich 
reprezentowanych w grupach zarządzania 
w sytuacji kryzysowej w zakresie:
a) wymiany informacji niezbędnych do 
sporządzenia, rozwoju i utrzymania 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji;
b) wymiany informacji niezbędnych do 
zastosowania instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz wykonania uprawnień 
w zakresie prowadzenia restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i podobnych 
uprawnień zgodnie z prawem danych 
państw trzecich;
c) wczesnego ostrzegania stron umowy 
o współpracy lub konsultacji ze stronami 
takiej umowy przed podjęciem 
jakichkolwiek istotnych działań zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem lub prawem 
danego państwa trzeciego mających 
wpływ na instytucję lub grupę, której 
dotyczy taka umowa;
d) koordynacji informowania opinii 
publicznej w przypadkach wspólnych 
działań w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji;
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e) koordynacja, współpraca i wymiana 
informacji zgodnie z lit. a)–d) podlegają
ścisłym zasadom poufności.

Or. en

Poprawka 733
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niewiążące umowy o współpracy 
zawierają postanowienia dotyczące 
procedur koordynacji i współpracy między 
Jednolitą Radą ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji a organami 
przyjmujących państw trzecich 
reprezentowanych w grupach zarządzania 
w sytuacji kryzysowej w zakresie:
a) wymiany informacji niezbędnych do 
sporządzenia, rozwoju i utrzymania 
planów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji;
b) wymiany informacji niezbędnych do 
zastosowania instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz wykonania uprawnień 
w zakresie prowadzenia restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i podobnych 
uprawnień zgodnie z prawem danych 
państw trzecich;
c) wczesnego ostrzegania stron umowy 
o współpracy lub konsultacji ze stronami 
takiej umowy przed podjęciem 
jakichkolwiek istotnych działań zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem lub prawem 
danego państwa trzeciego mających 
wpływ na instytucję lub grupę, której 
dotyczy taka umowa;
d) koordynacji informowania opinii 
publicznej w przypadkach wspólnych 
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działań w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji;
e) koordynacja, współpraca i wymiana 
informacji zgodnie z lit. a)–d) podlegają
ścisłym zasadom poufności.

Or. en

Poprawka 734
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja i rada, w zakresie swoich 
odnośnych obowiązków, ponoszą 
wyłączną odpowiedzialność za zawarcie, 
w imieniu krajowych organów 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich, niewiążących umów 
o współpracy, o których mowa w art. 88 
ust. 4 dyrektywy […] oraz powiadamiają 
te organy o zawarciu takich umów zgodnie 
z ust. 6 tego artykułu.

Rada, w zakresie swoich obowiązków, 
ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
zawarcie, w imieniu krajowych organów 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich, niewiążących umów 
o współpracy, o których mowa w art. 88 
ust. 4 dyrektywy […] oraz powiadamia te 
organy o zawarciu takich umów zgodnie 
z ust. 6 tego artykułu.

Or. en

Poprawka 735
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów wykonywania zadań, 
o których mowa w art. 7, 8, 11, 16 i 17 
rada może, bezpośrednio lub poprzez 
krajowe organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, zażądać od 
następujących osób prawnych lub 

1. Do celów wykonywania zadań, 
o których mowa w art. 7, 8, 11, 16 i 17 
rada może, bezpośrednio lub poprzez 
krajowe organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, w pełni 
wykorzystując wszystkie informacje 
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fizycznych przekazania wszystkich 
informacji niezbędnych w celu 
wykonywania zadań powierzonych jej na 
mocy niniejszego rozporządzenia:

dostępne w EBC lub właściwych organach 
krajowych, zażądać od następujących osób 
prawnych lub fizycznych przekazania 
wszystkich informacji niezbędnych w celu 
wykonywania zadań powierzonych jej na 
mocy niniejszego rozporządzenia:

Or. en

Poprawka 736
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stron trzecich, którym podmioty, 
o których mowa w art. 2, zleciły 
wykonywanie określonych funkcji lub 
działań.

c) stron trzecich mających siedzibę lub 
znajdujących się w uczestniczącym 
państwie członkowskim, którym podmioty, 
o których mowa w art. 2, zleciły 
wykonywanie określonych krytycznych
funkcji lub działań.

Or. en

Poprawka 737
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty, o których mowa w art. 2, 
oraz osoby, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
przekazują informacje wymagane zgodnie 
z ust. 1. Przepisy dotyczące tajemnicy 
służbowej nie zwalniają tych osób 
z obowiązku przekazania informacji. 
Przekazania wymaganych informacji nie 
uznaje się za naruszenie tajemnicy 
służbowej.

2. Podmioty oraz osoby, o których mowa 
w ust. 1, przekazują informacje wymagane 
zgodnie z ust. 1. Przepisy dotyczące 
tajemnicy służbowej nie zwalniają tych 
osób z obowiązku przekazania informacji. 
Przekazania wymaganych informacji nie 
uznaje się za naruszenie tajemnicy 
służbowej.
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Poprawka 738
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada może w sposób ciągły uzyskiwać 
informacje na temat kapitału, płynności, 
aktywów i zobowiązań, dotyczące 
dowolnej instytucji podlegającej jej 
uprawnieniom w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które to informacje są istotne 
do celów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

4. Rada może w sposób ciągły uzyskiwać 
informacje na temat kapitału, płynności, 
aktywów i zobowiązań, dotyczące 
dowolnej instytucji podlegającej jej 
uprawnieniom w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 739
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada, właściwe organy i krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji mogą 
sporządzić protokół ustaleń określający 
procedurę wymiany informacji.

5. Procedurę wymiany informacji między 
radą, właściwymi organami i krajowymi 
organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji określa się 
i prowadzi na podstawie protokołu ustaleń.

Or. en

Poprawka 740
Corien Wortmann-Kool
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada, właściwe organy i krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogą sporządzić protokół 
ustaleń określający procedurę wymiany 
informacji.

5. Rada, właściwe organy i krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogą sporządzić protokół 
ustaleń określający procedurę wymiany 
informacji. Wymiany informacji między 
radą, właściwymi organami i krajowymi 
organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji nie uznaje się 
za naruszenie tajemnicy służbowej.

Or. en

Poprawka 741
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada, właściwe organy i krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogą sporządzić protokół 
ustaleń określający procedurę wymiany 
informacji.

5. Rada, właściwe organy uczestniczących 
państw członkowskich i krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogą sporządzić protokół 
ustaleń określający procedurę wymiany 
informacji.

Or. en

Poprawka 742
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Rada, właściwe organy i krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 

5. Rada, właściwe organy, w tym EBC,
i krajowe organy ds. restrukturyzacji 
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likwidacji mogą sporządzić protokół 
ustaleń określający procedurę wymiany 
informacji.

i uporządkowanej likwidacji mogą 
sporządzić protokół ustaleń określający 
procedurę wymiany informacji.

Or. en

Poprawka 743
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Właściwe organy, w tym w stosownych 
przypadkach EBC, i krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji współpracują z radą w celu 
sprawdzenia, czy niektóre lub wszystkie 
wymagane informacje są już dostępne. 
Jeśli takie informacje są dostępne, 
właściwe organy, w tym w stosownych 
przypadkach EBC, lub krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przekazują te informacje radzie.

6. Właściwe organy uczestniczących 
państw członkowskich, w tym 
w stosownych przypadkach EBC, 
i krajowe organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji współpracują 
z radą w celu sprawdzenia, czy niektóre 
lub wszystkie wymagane informacje są już 
dostępne. Jeśli takie informacje są 
dostępne, właściwe organy 
uczestniczących państw członkowskich, 
w tym w stosownych przypadkach EBC, 
lub krajowe organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji przekazują te 
informacje radzie.

Or. en

Poprawka 744
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy urzędnicy rady i inne 
osoby towarzyszące upoważnione lub 
mianowane przez radę stwierdzają, że dana 
osoba sprzeciwia się kontroli zarządzonej 
na podstawie ust. 1, krajowe organy 

5. W przypadku gdy urzędnicy rady i inne 
osoby towarzyszące upoważnione lub 
mianowane przez radę stwierdzają, że dana 
osoba sprzeciwia się kontroli zarządzonej 
na podstawie ust. 1, krajowe organy 
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ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zainteresowanych 
uczestniczących państw członkowskich 
udzielają im niezbędnej pomocy zgodnie 
z prawem krajowym. W zakresie 
niezbędnym do celów kontroli pomoc ta 
obejmuje opieczętowanie lokalu 
przedsiębiorstwa oraz ksiąg i rejestrów. W 
przypadku gdy zainteresowane krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji nie mają 
powyższych uprawnień, używają one 
swych uprawnień, aby zwrócić się 
o niezbędną pomoc do innych krajowych 
organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zainteresowanych 
uczestniczących państw członkowskich 
udzielają im niezbędnej pomocy zgodnie 
z prawem krajowym. W zakresie 
niezbędnym do celów kontroli pomoc ta 
obejmuje opieczętowanie lokalu 
przedsiębiorstwa oraz ksiąg i rejestrów. W 
przypadku gdy zainteresowane krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji nie mają 
powyższych uprawnień, używają one 
swych uprawnień, aby zwrócić się 
o niezbędną pomoc do innych organów 
krajowych.

Or. en

Poprawka 745
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Urzędnicy i inne osoby, o których 
mowa w ust. 2 i 4, podlegają wymogowi 
dotyczącemu tajemnicy służbowej 
określonemu w art. 79.

Or. en

Poprawka 746
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy wystąpiono 
o zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 

2. W przypadku gdy wystąpiono 
o zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 
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krajowy organ sądowy sprawdza, czy 
decyzja rady jest autentyczna i czy 
uwzględniając przedmiot kontroli, 
przewidziane środki przymusu nie są 
arbitralne ani nadmierne. Kontrolując 
proporcjonalność środków przymusu, 
krajowy organ sądowy może zwrócić się 
do rady o szczegółowe wyjaśnienia, 
w szczególności dotyczące powodów, dla 
których rada podejrzewa, że nastąpiło 
naruszenie aktów, o których mowa 
w art. 26, powagi podejrzewanego 
naruszenia oraz sposobu, w jaki 
uczestniczy w nim osoba podlegająca 
środkom przymusu. Krajowy organ 
sądowy nie bada jednak konieczności 
kontroli ani nie żąda przekazania 
informacji zawartych w dokumentacji 
posiadanej przez radę. Zgodność z prawem 
decyzji rady podlega kontroli jedynie ze 
strony Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

krajowy organ sądowy szybko i bez zwłoki 
sprawdza, czy decyzja rady jest 
autentyczna i czy uwzględniając przedmiot 
kontroli, przewidziane środki przymusu nie 
są arbitralne ani nadmierne. Kontrolując 
proporcjonalność środków przymusu, 
krajowy organ sądowy może zwrócić się 
do rady o szczegółowe wyjaśnienia, 
w szczególności dotyczące powodów, dla 
których rada podejrzewa, że nastąpiło 
naruszenie aktów, o których mowa 
w art. 26, powagi podejrzewanego 
naruszenia oraz sposobu, w jaki 
uczestniczy w nim osoba podlegająca 
środkom przymusu. Krajowy organ 
sądowy nie bada jednak konieczności 
kontroli ani nie żąda przekazania 
informacji zawartych w dokumentacji 
posiadanej przez radę. Zgodność z prawem 
decyzji rady podlega kontroli jedynie ze 
strony Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 747
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada nakazuje zainteresowanemu 
krajowemu organowi ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji nałożyć 
okresową karę pieniężną na dany podmiot, 
o którym mowa w art. 2, zgodnie 
z dyrektywą […], aby skłonić:

1. Rada nakazuje zainteresowanemu 
krajowemu organowi ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji nałożyć 
okresową karę pieniężną na dany podmiot, 
o którym mowa w art. 2, aby skłonić:

Or. en

Poprawka 748
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się Jednolitą Radę 
ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji. Rada jest agencją Unii 
Europejskiej o określonej strukturze 
odpowiadającej jej zadaniom. Posiada ona 
osobowość prawną.

1. Niniejszym ustanawia się Jednolitą Radę 
ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji. Rada jest agencją Unii 
Europejskiej o określonej strukturze 
odpowiadającej jej zadaniom i działa pod 
auspicjami EBC. Posiada ona osobowość 
prawną.

Or. en

Poprawka 749
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dyrektor wykonawczy; a) dyrektor wykonawczy z prawem głosu;

Or. en

Poprawka 750
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dyrektor wykonawczy; a) dyrektor wykonawczy z prawami głosu;

Or. en

Poprawka 751
Marianne Thyssen



PE521.797v01-00 16/167 AM\1007293PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dyrektor wykonawczy; a) dyrektor wykonawczy z prawem głosu;

Or. nl

Poprawka 752
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) czterech niezależnych członków;

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie do składu rady czterech niezależnych członków, którzy nie 
reprezentują żadnego państwa członkowskiego ani organu krajowego, w celu podkreślenia 
europejskiego wymiaru rady i każdej podjętej decyzji. Niniejszą poprawkę należy 
interpretować łącznie z poprawkami do art. 49, 51, 52 i 53.

Poprawka 753
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastępca dyrektora wykonawczego; skreślona

Or. en
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Poprawka 754
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastępca dyrektora wykonawczego; b) zastępca dyrektora wykonawczego, jako 
członek bez prawa głosu;

Or. de

Poprawka 755
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastępca dyrektora wykonawczego; b) dwóch zastępców dyrektora 
wykonawczego z prawem głosu;

Or. nl

Poprawka 756
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastępca dyrektora wykonawczego; b) zastępca dyrektora wykonawczego 
z prawem głosu;

Or. en

Poprawka 757
Corien Wortmann-Kool



PE521.797v01-00 18/167 AM\1007293PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastępca dyrektora wykonawczego; b) zastępca dyrektora wykonawczego 
z prawami głosu;

Or. en

Poprawka 758
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) członek mianowany przez Komisję; skreślona

Or. en

Poprawka 759
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) członek mianowany przez Komisję; skreślona

Or. en

Poprawka 760
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) członek mianowany przez Komisję; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nagromadzenie zadań Komisji (podejmowanie ostatecznych decyzji, pomoc państwa 
i właściwy organ, uprawnienia regulacyjne) może powodować konflikty interesów. Proponuje 
się zatem nadanie Komisji statusu obserwatora, aby ograniczyć do minimum konflikty 
interesów. Niniejszą poprawkę należy interpretować łącznie z poprawkami do art. 49, 51, 52 
i 53.

Poprawka 761
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) członek mianowany przez Komisję; skreślona

Or. en

Poprawka 762
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) członek mianowany przez Komisję; c) członek mianowany przez Komisję, jako 
członek bez prawa głosu;

Or. de

Poprawka 763
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) członek mianowany przez Komisję; c) członek mianowany przez Komisję bez 
prawa głosu;

Or. en

Poprawka 764
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) członek mianowany przez Komisję; c) obserwator mianowany przez Komisję, 
który nie ma dostępu do informacji 
poufnych dotyczących poszczególnych 
instytucji;

Or. en

Poprawka 765
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) członek mianowany przez Komisję; c) członek mianowany przez Komisję 
z prawami głosu;

Or. en

Poprawka 766
Marianne Thyssen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) członek mianowany przez Komisję; c) członek mianowany przez Komisję, 
z prawem głosu;

Or. nl

Poprawka 767
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek mianowany przez EBC; skreślona

Or. en

Poprawka 768
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek mianowany przez EBC; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę rolę EBC jako właściwego organu, proponuje się nadanie mu statusu 
obserwatora, aby ograniczyć do minimum ewentualne konflikty interesów. Niniejszą 
poprawkę należy interpretować łącznie z poprawkami do art. 49, 51, 52 i 53.

Poprawka 769
Sławomir Nitras
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek mianowany przez EBC; skreślona

Or. en

Poprawka 770
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek mianowany przez EBC; skreślona

Or. en

Poprawka 771
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek mianowany przez EBC; d) przewodniczący Rady ds. Nadzoru 
EBC, jako członek bez prawa głosu;

Or. de

Poprawka 772
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek mianowany przez EBC; d) członek mianowany przez EBC; członek 
ten nie bierze udziału w głosowaniu;

Or. en

Poprawka 773
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek mianowany przez EBC; d) członek mianowany przez EBC bez 
prawa głosu;

Or. en

Poprawka 774
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek mianowany przez EBC; d) członek mianowany przez EBC, 
bez prawa głosu;

Or. nl

Poprawka 775
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek mianowany przez EBC; d) członek mianowany przez EBC 
z prawami głosu;

Or. en

Poprawka 776
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) niezależny ekspert mianowany przez 
EBC z prawami głosu;

Or. en

Poprawka 777
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) członek mianowany przez Parlament 
Europejski;

Or. en

Poprawka 778
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera d b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) członek mianowany przez EMS, który 
nie bierze udziału w głosowaniu;

Or. en

Poprawka 779
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) członek mianowany przez EMS, jako 
członek bez prawa głosu.

Or. de

Poprawka 780
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. członek mianowany przez EMS;

Or. en

Poprawka 781
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) członek mianowany przez każde e) członek mianowany przez każde 
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uczestniczące państwo członkowskie, 
reprezentujący krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

uczestniczące państwo członkowskie, 
reprezentujący krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, z prawem głosu.

Or. en

Poprawka 782
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) członek mianowany przez każde 
uczestniczące państwo członkowskie, 
reprezentujący krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

e) członek mianowany przez każde 
uczestniczące państwo członkowskie, 
reprezentujący krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, z prawami głosu.

Or. en

Poprawka 783
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) członek mianowany przez każde 
uczestniczące państwo członkowskie, 
reprezentujący krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

e) członek mianowany przez każde 
uczestniczące państwo członkowskie, 
reprezentujący krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, z prawem głosu.

Or. nl

Poprawka 784
Corien Wortmann-Kool
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) członek pełniący rolę obserwatora, 
mianowany przez EUNB, bez praw głosu.

Or. en

Poprawka 785
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Członkowie mianowani przez EBC 
i Parlament Europejski posiadają wysoki 
poziom odpowiedniego doświadczenia 
i wiedzy, wynikający na przykład 
z dorobku naukowego w dziedzinie 
finansów. Działają oni niezależnie od 
instytucji, które ich mianowały,i nie będą 
mieli zobowiązań wobec instytucji, które 
ich mianowały. Kadencja trwa pięć lat 
i nie jest odnawialna.

Or. en

Poprawka 786
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kadencja dyrektora wykonawczego, 
zastępcy dyrektora wykonawczego oraz 
członków rady mianowanych przez 
Komisję i EBC trwa pięć lat. Z 
zastrzeżeniem art. 53 ust. 6 kadencja ta nie 

2. Kadencja dyrektora wykonawczego, 
zastępcy dyrektora wykonawczego oraz 
członka rady mianowanego przez EBC 
trwa pięć lat. Z zastrzeżeniem art. 53 ust. 6 
kadencja ta nie jest odnawialna.
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jest odnawialna.

Or. en

Poprawka 787
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sesję plenarną rady, która wykonuje 
zadania określone w art. 47;

a) sesję plenarną rady;

Or. en

Poprawka 788
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada działa zgodnie z prawem Unii, 
w szczególności z decyzjami Komisji na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Rada działa zgodnie z prawem Unii.

Or. en

Poprawka 789
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada odpowiada przed Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją za 
wykonanie niniejszego rozporządzenia, 

1. Rada odpowiada przed Parlamentem 
Europejskim, Radą Unii Europejskiej
i Komisją za wykonanie niniejszego 
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zgodnie z ust. 2–8. rozporządzenia, zgodnie z ust. 2–8, o ile 
nie planowała działań i/lub nie działała 
zgodnie ze ścisłymi wskazówkami Komisji.

Or. en

Poprawka 790
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdego roku rada składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu z wykonania zadań 
powierzonych jej niniejszym 
rozporządzeniem.

2. Każdego roku rada składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii 
Europejskiej, Komisji i Europejskiemu 
Trybunałowi Obrachunkowemu 
z wykonania zadań powierzonych jej 
niniejszym rozporządzeniem. Z 
zastrzeżeniem wymogów dotyczących 
tajemnicy służbowej sprawozdanie to 
zostanie opublikowane na stronie 
internetowej rady.

Or. en

Poprawka 791
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdego roku rada składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu z wykonania zadań 
powierzonych jej niniejszym 
rozporządzeniem.

2. Każdego roku rada składa sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii 
Europejskiej, Eurogrupie, Komisji 
i Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu z wykonania zadań 
powierzonych jej niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en



PE521.797v01-00 30/167 AM\1007293PL.doc

PL

Poprawka 792
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dyrektor wykonawczy przedstawia to 
sprawozdanie publicznie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

3. Dyrektor wykonawczy przedstawia to 
sprawozdanie publicznie Parlamentowi 
Europejskiemu i Eurogrupie w obecności 
przedstawicieli uczestniczących państw 
członkowskich, których walutą nie jest 
euro.

Or. en

Poprawka 793
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
dyrektor wykonawczy uczestniczy 
w wysłuchaniu w sprawie wykonania 
zadań rady w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji przed 
właściwymi komisjami Parlamentu.

4. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
dyrektor wykonawczy uczestniczy 
w wysłuchaniu w sprawie wykonania 
zadań rady w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji przed 
właściwymi komisjami Parlamentu. 
Wysłuchanie odbywa się co najmniej raz 
w roku kalendarzowym.

Or. en

Poprawka 794
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na wniosek Parlamentu 
Europejskiego zastępca dyrektora 
wykonawczego uczestniczy w wysłuchaniu 
w sprawie wykonania zadań rady 
w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji przed 
właściwymi komisjami Parlamentu.

Or. en

Poprawka 795
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na wniosek Rady dyrektor wykonawczy 
może zostać przed nią wysłuchany 
w sprawie wykonania zadań rady 
w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

5. Na wniosek Eurogrupy dyrektor 
wykonawczy może zostać wysłuchany 
w sprawie wykonania zadań rady 
w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji przed 
Eurogrupą i przedstawicielami 
uczestniczących państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro.

Or. en

Poprawka 796
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na wniosek Rady dyrektor wykonawczy 
może zostać przed nią wysłuchany 
w sprawie wykonania zadań rady 
w zakresie restrukturyzacji 

5. Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej dyrektor 
wykonawczy może zostać wysłuchany 
w sprawie wykonania zadań rady 
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i uporządkowanej likwidacji. w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji przed Radą 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 797
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6
2013/0253 (COD)
Artykuł 41 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Radę, 
zgodnie z własnymi procedurami i w 
obecności przedstawicieli wszelkich 
uczestniczących państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro.

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Radę Unii 
Europejskiej, zgodnie z własnymi 
procedurami i w obecności przedstawicieli 
wszelkich uczestniczących państw 
członkowskich, których walutą nie jest 
euro. Odpowiedzi na pytania należy 
udzielić w jak najkrótszym czasie, a w 
każdym razie w ciągu pięciu tygodni od 
przekazania ich radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczność praw Rady Unii Europejskiej i PE w zakresie kontroli, należy 
określić maksymalny czas na udzielanie odpowiedzi. Pięć tygodni jest takim samym terminem 
jak termin uzgodniony przez EBC i PE w zawartym przez nie porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w odniesieniu do jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Poprawka 798
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Radę, 
zgodnie z własnymi procedurami i w 
obecności przedstawicieli wszelkich 
uczestniczących państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro.

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Eurogrupę 
i przedstawicieli wszelkich 
uczestniczących państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro, zgodnie 
z własnymi procedurami.

Or. en

Poprawka 799
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Radę, 
zgodnie z własnymi procedurami i w 
obecności przedstawicieli wszelkich 
uczestniczących państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro.

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Radę Unii 
Europejskiej, zgodnie z własnymi 
procedurami i w obecności przedstawicieli 
wszelkich uczestniczących 
i nieuczestniczących państw 
członkowskich, których walutą nie jest 
euro.

Or. en

Poprawka 800
Philippe Lamberts, Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podczas wszelkich dochodzeń 
prowadzonych przez Parlament rada 

8. Podczas wszelkich dochodzeń 
prowadzonych przez Parlament rada 
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współpracuje z Parlamentem, 
z zastrzeżeniem TFUE. Rada i Parlament 
przyjmują odpowiednie ustalenia 
dotyczące praktycznych warunków 
egzekwowania demokratycznej 
rozliczalności i sprawowania nadzoru nad 
wykonywaniem zadań powierzonych 
radzie niniejszym rozporządzeniem. 
Ustalenia te obejmują między innymi 
dostęp do informacji, współpracę przy 
dochodzeniach oraz informacje 
o procedurze wyboru dyrektora 
wykonawczego.

współpracuje z Parlamentem, 
z zastrzeżeniem TFUE. Do dnia 1 marca 
2015 r. Rada i Parlament przyjmują 
odpowiednie ustalenia dotyczące 
praktycznych warunków egzekwowania 
demokratycznej rozliczalności 
i sprawowania nadzoru nad 
wykonywaniem zadań powierzonych 
radzie niniejszym rozporządzeniem. 
Ustalenia te obejmują między innymi 
dostęp do informacji, współpracę przy 
dochodzeniach oraz informacje 
o procedurze wyboru dyrektora 
wykonawczego i zastępcy dyrektora, przy 
czym we wszystkich istotnych aspektach 
ich zakres i treść obejmują co najmniej 
zakres i treść porozumienie 
międzyinstytucjonalnego przyjętego przez 
PE dnia 9 października 2013 r. w ramach 
jednolitego mechanizmu nadzorczego na 
podstawie art. 20 ust. 9 rozporządzenia [w 
sprawie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego]. Ustalenia te obejmują 
porozumienie między radą a Parlamentem 
w sprawie zasad i procedur dotyczących 
klasyfikacji informacji poufnych innych 
niż informacje uwzględnione 
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
zawartym na podstawie art. 20 ust. 9 
rozporządzenia [w sprawie jednolitego 
mechanizmu nadzorczego], 
przekazywania ich Parlamentowi 
i opóźnień w ich publicznym ujawnianiu.

Or. en

Poprawka 801
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament narodowy uczestniczącego 
państwa członkowskiego może zaprosić 

2. Parlament narodowy uczestniczącego 
państwa członkowskiego może zaprosić 
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dyrektora wykonawczego do udziału 
w wymianie poglądów w związku 
z restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją instytucji kredytowych w tym 
państwie członkowskim, wraz 
z przedstawicielem krajowego organu 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

dyrektora wykonawczego do udziału 
w wymianie poglądów w związku 
z restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją podmiotów, o których mowa 
w art. 2, w tym państwie członkowskim, 
wraz z przedstawicielem krajowego organu 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 802
Vicky Ford, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Parlamenty narodowe 
nieuczestniczących państw członkowskich 
mogą zaprosić dyrektora wykonawczego 
rady do udziału w wymianie poglądów na 
temat wszystkich efektów zewnętrznych, 
które na podmioty spoza zakresu 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji może 
wywrzeć restrukturyzacja 
i uporządkowana likwidacja instytucji 
kredytowych w uczestniczących 
państwach członkowskich, wraz 
z przedstawicielem ich własnego 
krajowego organu ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

Or. en

Poprawka 803
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie rady, o których mowa 
w art. 40 ust. 2, działają niezależnie 
i obiektywnie w interesie Unii jako całości 
oraz nie zwracają się o instrukcje do 
instytucji lub organów unijnych, rządu 
żadnego z państw członkowskich lub do 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmują takich instrukcji.

2. Członkowie rady, o których mowa 
w art. 39 ust. 1, działają niezależnie 
i obiektywnie w interesie Unii jako całości 
oraz nie zwracają się o instrukcje do 
instytucji lub organów unijnych, rządu 
żadnego z państw członkowskich lub do 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmują takich instrukcji.

Or. en

Poprawka 804
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siedzibą rady jest Bruksela w Belgii. Siedzibą rady jest Frankfurt nad Menem 
w Niemczech.

Or. de

Poprawka 805
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siedzibą rady jest Bruksela w Belgii. Siedzibą rady jest Frankfurt nad Menem 
w Niemczech.

Or. en
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Poprawka 806
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjmuje, do dnia 30 listopada każdego 
roku, roczny program prac rady na 
nadchodzący rok zgodnie z art. 49 ust. 1, 
w oparciu o projekt przedstawiony przez 
dyrektora wykonawczego, i przekazuje ten 
program do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji 
i Europejskiego Banku Centralnego;

a) przyjmuje, do dnia 30 listopada każdego 
roku, roczny program prac rady na 
nadchodzący rok zgodnie z art. 49 ust. 1, 
w oparciu o projekt przedstawiony przez 
dyrektora wykonawczego, i przekazuje ten 
program do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, 
Komisji i Europejskiego Banku 
Centralnego; rada na sesji plenarnej 
powinna co kwartał monitorować 
i kontrolować realizację rocznego 
programu prac rady;

Or. en

Poprawka 807
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjmuje, do dnia 30 listopada każdego 
roku, roczny program prac rady na 
nadchodzący rok zgodnie z art. 49 ust. 1, 
w oparciu o projekt przedstawiony przez 
dyrektora wykonawczego, i przekazuje ten 
program do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji 
i Europejskiego Banku Centralnego;

a) przyjmuje, do dnia 30 listopada każdego 
roku, roczny program prac rady na 
nadchodzący rok zgodnie z art. 49 ust. 1, 
w oparciu o projekt przedstawiony przez 
dyrektora wykonawczego, i przekazuje ten 
program do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego, Eurogrupy 
i przedstawicieli uczestniczących państw 
członkowskich, których walutą nie jest 
euro, Komisji i Europejskiego Banku 
Centralnego;

Or. en
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Poprawka 808
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyjmuje roczny budżet rady zgodnie 
z art. 59 ust. 2;

b) przyjmuje, monitoruje i kontroluje
roczny budżet rady zgodnie z art. 58 ust. 2 
i 2a. Monitorowanie i kontrolę należy 
przeprowadzać co kwartał;

Or. en

Poprawka 809
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wydaje opinie i/lub zalecenia 
w sprawie projektu sprawozdania 
kwartalnego dyrektora wykonawczego, 
o którym mowa w art. 52 ust. 2 lit. g);

Or. en

Poprawka 810
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podejmuje decyzje w sprawie 
dobrowolnych wzajemnych pożyczek 
między mechanizmami finansowania 
zgodnie z art. 68, wzajemnego wsparcia 
krajowych mechanizmów finansowania 
zgodnie z art. 72 oraz udzielania pożyczek 

c) podejmuje decyzje w sprawie 
dobrowolnych wzajemnych pożyczek 
między mechanizmami finansowania 
zgodnie z art. 68, wzajemnego wsparcia 
krajowych mechanizmów finansowania 
zgodnie z art. 72 oraz udzielania pożyczek 
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systemowi gwarancji depozytów zgodnie 
z art. 73;

systemowi gwarancji depozytów zgodnie 
z art. 73 ust. 4;

Or. en

Poprawka 811
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1– litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyjmuje roczne sprawozdanie 
z działalności dotyczące działań rady, 
o których mowa w art. 42. W 
sprawozdaniu tym przedstawia się 
szczegółowe wyjaśnienia na temat 
wykonania budżetu;

d) przyjmuje roczne sprawozdanie 
z działalności dotyczące działań rady, 
o których mowa w art. 41. W 
sprawozdaniu tym przedstawia się 
szczegółowe wyjaśnienia na temat 
wykonania budżetu;

Or. en

Poprawka 812
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada na sesji plenarnej odbywa co 
najmniej dwa posiedzenia zwykłe w roku. 
Ponadto zbiera się ona z inicjatywy 
dyrektora wykonawczego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej swych członków.

2. Rada na sesji plenarnej odbywa co 
najmniej dwa posiedzenia zwykłe w roku. 
Ponadto zbiera się ona z inicjatywy 
dyrektora wykonawczego, na wniosek 
EBC lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej swych członków.

Or. en

Poprawka 813
Sharon Bowles
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada na sesji plenarnej odbywa co 
najmniej dwa posiedzenia zwykłe w roku. 
Ponadto zbiera się ona z inicjatywy 
dyrektora wykonawczego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej swych członków.

2. Rada na sesji plenarnej odbywa co 
najmniej dwa posiedzenia zwykłe w roku. 
Ponadto zbiera się ona z inicjatywy 
dyrektora wykonawczego, na wniosek 
Komisji, na wniosek EBC lub na wniosek 
co najmniej jednej trzeciej swych 
członków.

Or. en

Poprawka 814
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada na sesji plenarnej odbywa co 
najmniej dwa posiedzenia zwykłe w roku. 
Ponadto zbiera się ona z inicjatywy 
dyrektora wykonawczego, na wniosek 
Komisji lub na wniosek co najmniej jednej 
trzeciej swych członków.

2. Rada na sesji plenarnej odbywa co 
najmniej cztery posiedzenia zwykłe 
w roku. Ponadto zbiera się ona 
z inicjatywy dyrektora wykonawczego, na 
wniosek Komisji lub na wniosek co 
najmniej jednej trzeciej swych członków.

Or. en

Poprawka 815
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada na sesji plenarnej podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów swych 
członków. Decyzje, o których mowa 
w art. 47 ust. 1 lit. c), podejmuje się 

1. Rada na sesji plenarnej podejmuje 
decyzje kwalifikowaną większością 
głosów swych członków.
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jednak większością dwóch trzecich głosów 
jej członków.

Or. en

Poprawka 816
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada na sesji plenarnej podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów swych 
członków. Decyzje, o których mowa 
w art. 47 ust. 1 lit. c), podejmuje się 
jednak większością dwóch trzecich głosów 
jej członków.

1. Rada na sesji plenarnej podejmuje 
decyzje większością dwóch trzecich 
głosów jej członków.

Or. en

Poprawka 817
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy bierze udział 
w głosowaniu.

2. Dyrektor wykonawczy bierze udział 
w głosowaniu. Członkom mianowanym 
przez Komisję, EBC i EMS nie 
przysługują prawa głosu.

Or. en

Poprawka 818
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli decyzja rady narusza 
suwerenność budżetową danego państwa 
członkowskiego, przyjęcie tej decyzji 
uzależnione jest od zgody wydanej przez to 
państwo członkowskie.

Or. de

Poprawka 819
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 członkowie 
rady, o których mowa w art. 40 ust. 1 
lit. a)–d), uczestniczą w sesjach 
wykonawczych rady.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 członkowie 
rady, o których mowa w art. 39 ust. 1 
lit. a)–d), uczestniczą w sesjach 
wykonawczych rady. Członkom 
mianowanym przez Komisję, EBC i EMS 
nie przysługują prawa głosu.

Or. en

Poprawka 820
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 członkowie 
rady, o których mowa w art. 40 ust. 1 
lit. a)–d), uczestniczą w sesjach 
wykonawczych rady.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 członkowie 
rady, o których mowa w art. 39 ust. 1 lit. a) 
i aa), uczestniczą w sesjach 
wykonawczych rady.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zapewnić europejski wymiar jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz rady, prawo głosu na sesji wykonawczej rady powinno przysługiwać 
wyłącznie dyrektorowi wykonawczemu i czterem niezależnym członkom. Niniejszą poprawkę 
należy interpretować łącznie z poprawkami do art. 39, 51, 52 i 53.

Poprawka 821
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy podmiotów mających siedzibę 
wyłącznie w jednym z uczestniczących 
państw członkowskich, członek 
mianowany przez to państwo członkowskie 
również uczestniczy w obradach
i w procesie podejmowania decyzji 
zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy podmiotów mających siedzibę 
wyłącznie w jednym z uczestniczących 
państw członkowskich, członek 
mianowany przez to państwo członkowskie 
również uczestniczy w obradach
w charakterze obserwatora bez praw 
głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić europejski wymiar jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz rady, prawo głosu na sesji wykonawczej rady powinno przysługiwać 
wyłącznie dyrektorowi wykonawczemu i czterem niezależnym członkom. Rada nie może 
jednak podjąć decyzji bez wysłuchania członka mianowanego przez zainteresowane państwo 
członkowskie i należytego uwzględnienia jego zdania. Niniejszą poprawkę należy 
interpretować łącznie z poprawkami do art. 39, 51, 52 i 53.

Poprawka 822
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą 2. W przypadku gdy obrady dotyczą 
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podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy podmiotów mających siedzibę 
wyłącznie w jednym z uczestniczących 
państw członkowskich, członek 
mianowany przez to państwo członkowskie 
również uczestniczy w obradach 
i w procesie podejmowania decyzji 
zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3.

podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy podmiotów mających siedzibę 
wyłącznie w jednym z uczestniczących 
państw członkowskich, członek 
mianowany przez to państwo członkowskie 
również uczestniczy w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie 
z art. 51 ust. 1 i 3.

Or. en

Poprawka 823
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, członek mianowany przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, jak również członkowie mianowani 
przez państwa członkowskie, w których 
jednostki zależne lub podmioty objęte 
nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, uczestniczą w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie 
z art. 52 ust. 2 i 3.

3. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, członek mianowany przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, jak również członkowie mianowani 
przez państwa członkowskie, w których 
jednostki zależne, oddziały lub podmioty 
objęte nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, także uczestniczą w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie 
z art. 51 ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 824
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, członek mianowany przez 

3. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, członek mianowany przez 
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państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, jak również członkowie mianowani 
przez państwa członkowskie, w których 
jednostki zależne lub podmioty objęte 
nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, uczestniczą w obradach 
i w procesie podejmowania decyzji 
zgodnie z art. 52 ust. 2 i 3.

państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, jak również członkowie mianowani 
przez państwa członkowskie, w których 
jednostki zależne lub podmioty objęte 
nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, uczestniczą w obradach 
w charakterze obserwatorów bez praw 
głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić europejski wymiar jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz rady, prawo głosu na sesji wykonawczej rady powinno przysługiwać 
wyłącznie dyrektorowi wykonawczemu i czterem niezależnym członkom. Rada nie może 
jednak podjąć decyzji bez wysłuchania członków mianowanych przez macierzyste 
i przyjmujące państwa członkowskie i należytego uwzględnienia ich zdania. Niniejszą 
poprawkę należy interpretować łącznie z poprawkami do art. 39, 51, 52 i 53.

Poprawka 825
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W stosownych przypadkach rada może 
również wezwać do udziału 
w posiedzeniach na swojej sesji 
wykonawczej dodatkowych obserwatorów, 
zwłaszcza krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nieuczestniczących państw 
członkowskich, jeżeli prowadzi obrady 
w sprawie grupy, która posiada jednostki 
zależne lub istotne oddziały w tych 
nieuczestniczących państwach 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 826
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli obrady i decyzje będą dotyczyć 
podmiotów, o których mowa w art. 2, 
w sesjach wykonawczych rady 
uczestniczyć będą również koordynatorzy 
wewnętrznych zespołów 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 77, 
z tym że nie będą im przysługiwać prawa 
głosu.

Or. en

Poprawka 827
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Rada ustanawia Administracyjną 
Radę ds. Przeglądu do celów prowadzenia 
wewnętrznego przeglądu 
administracyjnego decyzji podjętych na 
swoich sesjach wykonawczych w ramach 
wykonywania uprawnień powierzonych jej 
niniejszym rozporządzeniem i dotyczących 
programów lub środków restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na wniosek 
o przegląd złożony przez krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, których członkowie 
uczestniczyli w obradach i podjęciu 
decyzji zgodnie z ust. 2 i 3, w przypadku 
poważnej różnicy zdań co do decyzji rady.

Or. en
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Poprawka 828
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przygotowuje decyzje, które rada ma 
przyjąć na sesji plenarnej;

a) przygotowuje wszystkie decyzje, które 
rada ma przyjąć na sesji plenarnej;

Or. en

Poprawka 829
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przedstawianie Komisji, możliwie jak 
najwcześniej, wszelkich istotnych 
informacji umożliwiających Komisji 
ocenę i podjęcie uzasadnionej decyzji na 
podstawie art. 16 ust. 6;

skreślony

Or. en

Poprawka 830
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przedstawianie Komisji, możliwie jak 
najwcześniej, wszelkich istotnych 
informacji umożliwiających Komisji ocenę 
i podjęcie uzasadnionej decyzji na 
podstawie art. 16 ust. 6;

(i) przedstawianie Komisji, możliwie jak 
najwcześniej, wszelkich istotnych 
informacji;



PE521.797v01-00 48/167 AM\1007293PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 831
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przedstawianie Komisji, możliwie jak 
najwcześniej, wszelkich istotnych 
informacji umożliwiających Komisji ocenę 
i podjęcie uzasadnionej decyzji na 
podstawie art. 16 ust. 6;

(i) przedstawianie właściwym organom 
krajowym, możliwie jak najwcześniej, 
wszelkich istotnych informacji 
umożliwiających właściwym organom 
krajowym ocenę i podjęcie uzasadnionej 
decyzji na podstawie art. 16 ust. 6;

Or. en

Poprawka 832
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przedstawianie Komisji, możliwie jak 
najwcześniej, wszelkich istotnych 
informacji umożliwiających Komisji 
ocenę i podjęcie uzasadnionej decyzji na 
podstawie art. 16 ust. 6;

(i) przedstawianie Komisji, możliwie jak 
najwcześniej, projektu decyzji zgodnie 
z art. 16 wraz z wszystkimi istotnymi 
informacjami umożliwiającymi Komisji 
ocenę i podjęcie uzasadnionej decyzji na 
podstawie art. 16 ust. 6;

Or. en

Poprawka 833
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) przygotowanie i ocenę planów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z art. 7–9;

Or. en

Poprawka 834
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iib) określenie minimalnego wymogu 
dotyczącego funduszy własnych 
i kwalifikujących się zobowiązań, które 
instytucje i jednostki dominujące muszą 
utrzymywać zgodnie z art. 10;

Or. en

Poprawka 835
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie potrzeby, w pilnych 
przypadkach, rada na sesji wykonawczej 
może podejmować niektóre decyzje 
tymczasowe w imieniu rady na sesji 
plenarnej, w szczególności w sprawach 
administracji i zarządzania, w tym 
w sprawach budżetowych.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
banków należy skonsultować się ze wszystkimi organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji grupy, ponieważ w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji czas odgrywa stosunkowo istotną rolę. Należy je zaangażować jak najwcześniej, 
aby nie powstało ryzyko komplikacji na szczeblu kolegium.

Poprawka 836
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada na sesji wykonawczej zbiera się 
z inicjatywy dyrektora wykonawczego lub 
na wniosek swych członków.

skreślony

Or. en

Poprawka 837
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada na sesji wykonawczej zbiera się 
z inicjatywy dyrektora wykonawczego lub 
na wniosek swych członków.

4. Rada na sesji wykonawczej zbiera się 
z inicjatywy dyrektora wykonawczego lub 
na wniosek któregokolwiek ze swych 
członków.

Or. en

Poprawka 838
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada na sesji wykonawczej zbiera się 
z inicjatywy dyrektora wykonawczego lub 
na wniosek swych członków.

4. Rada na sesji wykonawczej zbiera się 
z inicjatywy dyrektora wykonawczego lub 
na wniosek któregokolwiek ze swych 
członków.

Or. en

Poprawka 839
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy obrady dotyczą 
indywidualnego podmiotu lub grupy 
mających siedzibę wyłącznie w jednym 
z uczestniczących państw członkowskich, 
rada podejmuje decyzje na sesjach 
wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków uczestniczących 
w posiedzeniu. W przypadku równej liczby 
głosów decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

1. W przypadku gdy obrady dotyczą 
indywidualnego podmiotu lub grupy 
mających siedzibę wyłącznie w jednym 
z uczestniczących państw członkowskich, 
rada podejmuje decyzje na sesjach 
wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków uczestniczących 
w posiedzeniu. W przypadku równej liczby 
głosów decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego. Podział praw głosu jest 
następujący:
a) dyrektor wykonawczy: jeden głos,
b) zastępca dyrektora wykonawczego:
jeden głos,
c) członek mianowany przez Komisję: dwa 
głosy,
d) członek mianowany przez uczestniczące 
państwo członkowskie, reprezentujący 
krajowy organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji: dwa głosy.

Or. en
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Poprawka 840
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy obrady dotyczą 
indywidualnego podmiotu lub grupy 
mających siedzibę wyłącznie w jednym 
z uczestniczących państw członkowskich, 
rada podejmuje decyzje na sesjach 
wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków uczestniczących 
w posiedzeniu. W przypadku równej liczby 
głosów decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

1. Rada podejmuje decyzje na sesjach 
wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków głosujących na 
posiedzeniu. W przypadku równej liczby 
głosów decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić europejski wymiar jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i rady, prawo głosu na sesji wykonawczej rady powinno przysługiwać wyłącznie 
dyrektorowi wykonawczemu i czterem stałym niezależnym członkom. Niniejszą poprawkę
należy interpretować łącznie z poprawkami do art. 39, 49, 52 i 53.

Poprawka 841
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy obrady dotyczą 
indywidualnego podmiotu lub grupy 
mających siedzibę wyłącznie w jednym 
z uczestniczących państw członkowskich, 
rada podejmuje decyzje na sesjach 
wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków uczestniczących 
w posiedzeniu. W przypadku równej liczby 
głosów decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

1. W przypadku gdy obrady dotyczą 
indywidualnego podmiotu lub grupy 
mających siedzibę wyłącznie w jednym 
z uczestniczących państw członkowskich, 
rada podejmuje decyzje na sesjach 
wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków z prawami głosu 
uczestniczących w posiedzeniu. W 
przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
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wykonawczego.

Or. en

Poprawka 842
Philippe Lamberts, Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy obrady dotyczą 
indywidualnego podmiotu lub grupy 
mających siedzibę wyłącznie w jednym 
z uczestniczących państw członkowskich, 
rada podejmuje decyzje na sesjach 
wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków uczestniczących 
w posiedzeniu. W przypadku równej liczby 
głosów decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

1. W przypadku gdy obrady dotyczą 
indywidualnego podmiotu lub grupy 
mających siedzibę wyłącznie w jednym 
z uczestniczących państw członkowskich, 
rada podejmuje decyzje na sesjach 
wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków uczestniczących 
w posiedzeniu, o których mowa w art. 49 
ust. 2. W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 843
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje 
na sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu 
przez państwo członkowskie, w którym 
znajduje się organ ds. restrukturyzacji 

skreślony
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i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby.
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić europejski wymiar jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i rady, prawo głosu na sesji wykonawczej rady powinno przysługiwać wyłącznie 
dyrektorowi wykonawczemu i czterem stałym niezależnym członkom. Niniejszą poprawkę
należy interpretować łącznie z poprawkami do art. 39, 49, 52 i 53.

Poprawka 844
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków uczestniczących 
w posiedzeniu. Każdemu z członków rady, 
o których mowa w art. 40 ust. 2, oraz 
członkowi mianowanemu przez państwo 
członkowskie, w którym znajduje się 
organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje 
w sprawie działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na sesjach wykonawczych na 
zasadzie jednomyślności członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady przysługuje jeden głos. 
Decyzję na sesji wykonawczej podejmuje 
się w ciągu 7 dni. W przypadku braku 
wspólnego porozumienia projekt decyzji 
przekazuje się na sesję plenarną 
i przyjmuje się ją zwykłą większością.
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i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 845
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków uczestniczących 
w posiedzeniu. Każdemu z członków rady, 
o których mowa w art. 40 ust. 2, oraz 
członkowi mianowanemu przez państwo 
członkowskie, w którym znajduje się 
organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby.
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych. Członkowie 
uczestniczący w sesji wykonawczej rady 
podejmują wspólną decyzję.

W przypadku braku wspólnej decyzji rada 
podejmuje decyzję na sesji plenarnej 
zgodnie z art. 48.

Or. en
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Uzasadnienie

Krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mają motywację do 
podjęcia starań na rzecz podjęcia wspólnej decyzji. Jeżeli nie uda im się osiągnąć 
porozumienia, wszystkie pozostałe uczestniczące państwa członkowskie wezmą udział 
w obradach na temat danej kwestii i zagłosują zwykłą większością (jeden członek – jeden 
głos).

Poprawka 846
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu 
przez państwo członkowskie, w którym 
znajduje się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 39 
ust. 1, przysługują następujące prawa 
głosu:

a) dyrektor wykonawczy: jeden głos,
b) zastępca dyrektora wykonawczego:
jeden głos,
c) członek mianowany przez Komisję: dwa 
głosy,
d) członek mianowany przez państwo
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członkowskie, w którym znajduje się organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy: jeden głos,
e) członkom mianowanym przez państwa 
członkowskie, w których jednostki zależne 
lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby, 
przysługuje jeden głos, do maksymalnie 
dwóch głosów, jeżeli liczba takich 
członków jest większa niż dwa.

W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 847
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków z prawami 
głosu uczestniczących w posiedzeniu. 
Każdemu z członków rady, o których 
mowa w art. 39 ust. 1 lit. a), b) i e), oraz 
członkowi mianowanemu przez państwo 
członkowskie, w którym znajduje się organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy, przysługuje 
jeden głos. Każdemu z pozostałych 
członków z prawami głosu 
uczestniczących w posiedzeniu przysługuje 
prawo głosu równe stosunkowi jednego 
głosu do liczby krajowych organów 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji państw członkowskich, 
w których jednostki zależne lub podmioty 
objęte nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby. W przypadku równej liczby 
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wykonawczego. głosów decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 848
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby.
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, i uczestniczące państwa 
członkowskie, w których znajduje się 
jednostka zależna lub oddział instytucji 
dominującej, przysługuje jeden głos. W 
przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 849
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu 
przez państwo członkowskie, w którym 
znajduje się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby.
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkom mianowanym przez 
państwa członkowskie, w których 
znajdują się organy państw przyjmujących 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy, przysługuje 
jeden głos. Każdemu z pozostałych 
członków uczestniczących w posiedzeniu 
przysługuje prawo głosu równe stosunkowi 
jednego głosu. W przypadku równej liczby 
głosów decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 850
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oprócz Komisji, oraz członkowi 
mianowanemu przez państwo 
członkowskie, w którym znajduje się organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
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grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

likwidacji na poziomie grupy, przysługuje 
jeden głos. Każdemu z pozostałych 
członków uczestniczących w posiedzeniu 
przysługuje prawo głosu równe stosunkowi 
jednego głosu do liczby krajowych 
organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 851
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi dwóch głosów do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby, o ile 
decyzja w sprawie transgranicznej 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dotyczy co najmniej dwóch 
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wykonawczego. uczestniczących państw członkowskich, 
w których jednostki zależne lub podmioty 
objęte nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby. Jeżeli decyzja w sprawie 
transgranicznej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji dotyczy tylko 
jednego państwa członkowskiego, 
w którym jednostka zależna lub podmiot 
objęty nadzorem skonsolidowanym mają
siedzibę, organowi ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji tego państwa 
członkowskiego przysługuje tylko jeden 
głos. W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 852
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na
sesjach wykonawczych zwykłą większością 
głosów członków uczestniczących w 
posiedzeniu. Każdemu z członków rady, o 
których mowa w art. 40 ust. 2, oraz 
członkowi mianowanemu przez państwo 
członkowskie, w którym znajduje się organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy, przysługuje 
jeden głos. Każdemu z pozostałych 
członków uczestniczących w posiedzeniu 
przysługuje prawo głosu równe 
stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. W 
przypadku równej liczby głosów 

2. W przypadku, gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, na sesji wykonawczej rady
przewidziani w art. 39 ust. 2 lit. a), b) i c)
członkowie rady, członek mianowany
przez państwo członkowskie, w którym 
znajduje się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy i inni uczestniczący członkowie 
krajowych organów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby, 
dokładają wszelkich starań w celu 
podjęcia wspólnej decyzji w ramach 
ustalonego przez radę terminu, w którym
uwzględnia się nagłość specyficznego 
przypadku. Jeżeli w wyznaczonym
terminie wspólna decyzja przewidziana w 
lit. a) nie zostanie podjęta, decyzję 
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decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

podejmują członkowie rady wymienieni 
w art. 39 ust. 2 lit. a), b) i c) zwykłą 
większością, przy czym każdy głosujący 
członek posiada jeden głos. W przypadku 
równej liczby głosów decydujący jest głos 
dyrektora wykonawczego.

Or. nl

Poprawka 853
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 39 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne, oddziały lub podmioty objęte 
nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby. Przy ustaleniu stosunku głosów 
krajowego organu ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji każdego 
państwa członkowskiego, w którym 
jednostki zależne, oddziały lub podmioty 
objęte nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, uwzględnia się stosunkowe 
znaczenie jednostek zależnych, oddziałów 
lub podmiotów objętych nadzorem 
skonsolidowanym w gospodarce 
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poszczególnych przyjmujących państw 
członkowskich i w całej grupie. W 
przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 854
Philippe Lamberts, Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu, o których 
mowa w art. 49 ust. 3, z poniższymi 
zmianami: każdemu z członków rady, 
o których mowa w art. 39 ust. 1 lit. a)–d), 
oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z uczestniczących członków, w których 
jednostki zależne lub podmioty objęte 
nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, przysługuje prawo głosu równe 
jednemu głosowi podzielonemu przez ich 
liczbę. W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 855
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40 
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługują dwa głosy. Każdemu 
z pozostałych członków uczestniczących 
w posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi dwóch głosów do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. 
W przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 856
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dopóki nie zostanie osiągnięty 
docelowy poziom finansowania, o którym 
mowa w art. 65, członek mianowany przez 
państwo członkowskie może jeden raz 
zażądać dalszych obrad rady, w przypadku 
gdy decyzja będąca przedmiotem dyskusji 
rzutuje na odpowiedzialność budżetową 

3. Członek mianowany przez państwo 
członkowskie może jeden raz zażądać 
dalszych obrad rady, w przypadku gdy 
decyzja będąca przedmiotem dyskusji 
rzutuje na odpowiedzialność budżetową 
tego państwa członkowskiego.
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tego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 857
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dopóki nie zostanie osiągnięty 
docelowy poziom finansowania, o którym 
mowa w art. 65, członek mianowany przez 
państwo członkowskie może jeden raz 
zażądać dalszych obrad rady, w przypadku 
gdy decyzja będąca przedmiotem dyskusji 
rzutuje na odpowiedzialność budżetową 
tego państwa członkowskiego.

3. Członek mianowany przez państwo 
członkowskie może jeden raz zażądać 
dalszych obrad rady, w przypadku gdy 
decyzja będąca przedmiotem dyskusji 
rzutuje na odpowiedzialność budżetową 
tego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 858
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia rady na sesji wykonawczej 
zwołuje dyrektor wykonawczy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek dwóch 
członków; dyrektor wykonawczy 
przewodniczy również tym posiedzeniom. 
Rada może zapraszać obserwatorów do 
doraźnego uczestnictwa w jej sesjach 
wykonawczych.

Posiedzenia rady na sesji wykonawczej 
zwołuje dyrektor wykonawczy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek 
z jej członków; dyrektor wykonawczy 
przewodniczy również tym posiedzeniom. 
Rada na swojej sesji wykonawczej może 
zapraszać obserwatorów do doraźnego 
uczestnictwa w jej posiedzeniach.

Or. en
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Poprawka 859
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia rady na sesji wykonawczej 
zwołuje dyrektor wykonawczy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek dwóch 
członków; dyrektor wykonawczy 
przewodniczy również tym posiedzeniom. 
Rada może zapraszać obserwatorów do 
doraźnego uczestnictwa w jej sesjach 
wykonawczych.

Posiedzenia rady na sesji wykonawczej 
zwołuje dyrektor wykonawczy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 
jednego członka; dyrektor wykonawczy 
przewodniczy również tym posiedzeniom. 
Rada może zapraszać obserwatorów do 
doraźnego uczestnictwa w jej sesjach 
wykonawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość zwoływania sesji wykonawczych rady z inicjatywy tylko jednego 
członka (a nie na wniosek dwóch członków, o czym mowa obecnie we wniosku Komisji).

Poprawka 860
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia rady na sesji wykonawczej 
zwołuje dyrektor wykonawczy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek dwóch 
członków; dyrektor wykonawczy 
przewodniczy również tym posiedzeniom. 
Rada może zapraszać obserwatorów do 
doraźnego uczestnictwa w jej sesjach 
wykonawczych.

Posiedzenia rady na sesji wykonawczej 
zwołuje dyrektor wykonawczy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek 
z jej członków; dyrektor wykonawczy 
przewodniczy również tym posiedzeniom. 
Rada może zapraszać obserwatorów do 
doraźnego uczestnictwa w jej sesjach 
wykonawczych.

Or. en
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Poprawka 861
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) każdego roku dyrektor wykonawczy 
opracowuje projekt sprawozdania 
zawierający część dotyczącą działań 
w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz część 
dotyczącą spraw finansowych 
i administracyjnych.

g) opracowanie projektu sprawozdania 
kwartalnego zawierającego część 
dotyczącą działań w ramach
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i bieżących spraw rady w 
zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz część 
dotyczącą spraw finansowych 
i administracyjnych.

Or. en

Poprawka 862
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektor wykonawczy i zastępca
dyrektora wykonawczego mianowani są 
w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, 
znajomość spraw bankowych 
i finansowych oraz doświadczenie 
w dziedzinie nadzoru finansowego 
i regulacji finansowych.

4. Dyrektor wykonawczy i zastępca 
dyrektora wykonawczego mianowani są 
w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, 
znajomość spraw bankowych 
i finansowych oraz doświadczenie 
w dziedzinie nadzoru finansowego 
i regulacji finansowych. Procedura 
mianowania będzie zgodna z zasadą 
równowagi płci.

Or. en

Poprawka 863
Marianne Thyssen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dyrektor wykonawczy i dwaj zastępcy
dyrektora wykonawczego są mianowani 
w otwartej procedurze kwalifikacyjnej, 
uwzględniającej zasadę równowagi płci, 
o czym należycie informuje się Parlament 
Europejski i Radę.

Or. nl

Poprawka 864
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej
Komisja przedstawia Radzie listę
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po wysłuchaniu 
Parlamentu Europejskiego.

5. Komisja przedstawia właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego listę 
kandydatów na stanowiska dyrektora 
wykonawczego i zastępców dyrektora 
wykonawczego.

Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu do zatwierdzenia 
nominacje dotyczące mianowania 
dyrektora wykonawczego i dwóch 
zastępców dyrektora wykonawczego celem 
zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu tych 
nominacji Rada na drodze decyzji 
wykonawczej mianuje dyrektora 
wykonawczego i dwóch zastępców 
dyrektora wykonawczego.

Or. nl
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Poprawka 865
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po wysłuchaniu 
Parlamentu Europejskiego.

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie Unii 
Europejskiej i Parlamentowi 
Europejskiemu listę kandydatów do 
mianowania na stanowiska dyrektora 
wykonawczego i zastępcy dyrektora 
wykonawczego. Rada Unii Europejskiej
mianuje dyrektora wykonawczego 
i zastępcę dyrektora wykonawczego po 
zatwierdzeniu przez Parlament 
Europejski.

Or. en

Poprawka 866
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po wysłuchaniu 
Parlamentu Europejskiego.

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie Unii 
Europejskiej listę kandydatów do 
mianowania na stanowiska dyrektora 
wykonawczego i zastępcy dyrektora 
wykonawczego. Rada Unii Europejskiej
mianuje dyrektora wykonawczego 
i zastępcę dyrektora wykonawczego po 
zatwierdzeniu przez Parlament 
Europejski.

Or. en
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Poprawka 867
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 
kandydatów do mianowania na stanowiska 
dyrektora wykonawczego i zastępcy 
dyrektora wykonawczego. Rada mianuje 
dyrektora wykonawczego i zastępcę 
dyrektora wykonawczego po wysłuchaniu 
Parlamentu Europejskiego.

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej
listę kandydatów do mianowania na 
stanowiska dyrektora wykonawczego 
i zastępcy dyrektora wykonawczego. Rada 
Unii Europejskiej mianuje dyrektora 
wykonawczego i zastępcę dyrektora 
wykonawczego po wysłuchaniu 
Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Poprawka 868
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dyrektor wykonawczy lub zastępca 
dyrektora wykonawczego, których
kadencja została przedłużona, nie biorą 
udziału w kolejnej procedurze wyboru na 
to samo stanowisko na koniec łącznego 
okresu.

7. Zastępca dyrektora wykonawczego, 
którego kadencja została przedłużona, nie 
bierze udziału w kolejnej procedurze 
wyboru na to samo stanowisko na koniec 
łącznego okresu.

Or. en

Poprawka 869
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli dyrektor wykonawczy lub 
zastępca dyrektora wykonawczego 
przestają spełniać warunki wymagane do 
wykonywania ich obowiązków lub 
dopuścili się poważnego uchybienia, Rada 
może, na wniosek Komisji i po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego, 
usunąć dyrektora wykonawczego lub 
zastępcę dyrektora wykonawczego 
z urzędu.

8. Jeżeli dyrektor wykonawczy lub 
zastępca dyrektora wykonawczego 
przestają spełniać warunki wymagane do 
wykonywania ich obowiązków lub 
dopuścili się poważnego uchybienia, Rada 
Unii Europejskiej może, na wniosek 
Komisji i po zatwierdzeniu przez 
Parlament Europejski, usunąć dyrektora 
wykonawczego lub zastępcę dyrektora 
wykonawczego z urzędu.

Or. en

Poprawka 870
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Czterech niezależnych członków rady 
mianuje Rada Unii Europejskiej po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego, 
w oparciu o osiągnięcia, umiejętności, 
znajomość spraw bankowych 
i finansowych oraz doświadczenie 
w dziedzinie uregulowań w zakresie 
nadzoru finansowego oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.
Mianując czterech niezależnych 
członków, Rada Unii Europejskiej
i Parlament Europejski zapewniają 
stosowną równowagę geograficzną 
i równowagę płci, a także zrównoważoną 
reprezentację wszystkich uczestniczących 
państw członkowskich, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu różnorodności 
uczestniczących państw członkowskich.
Kadencja czterech niezależnych członków 
trwa pięć lat. Kadencja ta jest 
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jednokrotnie odnawialna.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie do składu rady czterech niezależnych członków, którzy nie 
reprezentują żadnego państwa członkowskiego ani organu krajowego, w celu podkreślenia 
europejskiego wymiaru rady i każdej podjętej decyzji. Niniejszą poprawkę należy 
interpretować łącznie z poprawkami do art. 39, 49, 51 i 53.

Poprawka 871
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego wykonują swe zadania 
zgodnie z decyzjami Komisji i rady.

Dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego wykonują swe zadania 
zgodnie z decyzjami Komisji, EBC i rady.

Or. en

Poprawka 872
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biorąc udział w obradach i w procesie 
podejmowania decyzji w radzie, dyrektor 
wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego nie zwracają się 
o instrukcje ani ich nie przyjmują od 
instytucji i organów Unii, lecz wyrażają 
swe własne poglądy i głosują niezależnie. 
We wspomnianych obradach i procesie 
podejmowania decyzji zastępca dyrektora 
wykonawczego nie podlega dyrektorowi 
wykonawczemu.

Biorąc udział w obradach i w procesie 
podejmowania decyzji w radzie, dyrektor 
wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego oraz czterej niezależni 
członkowie nie zwracają się o instrukcje 
ani ich nie przyjmują od instytucji 
i organów Unii, lecz wyrażają swe własne 
poglądy i głosują niezależnie. We 
wspomnianych obradach i procesie 
podejmowania decyzji czterej niezależni 
członkowie nie podlegają dyrektorowi 
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wykonawczemu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie do składu rady czterech niezależnych członków, którzy nie 
reprezentują żadnego państwa członkowskiego ani organu krajowego, w celu podkreślenia 
europejskiego wymiaru rady i każdej podjętej decyzji. Niniejszą poprawkę należy 
interpretować łącznie z poprawkami do art. 39, 49, 51 i 52.

Poprawka 873
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ani państwa członkowskie, ani żaden 
inny organ publiczny lub prywatny nie 
starają się wpływać na dyrektora 
wykonawczego i zastępcę dyrektora 
wykonawczego w wykonywaniu ich zadań.

2. Ani państwa członkowskie, ani żaden 
inny organ publiczny lub prywatny nie 
starają się wpływać na dyrektora 
wykonawczego i zastępcę dyrektora 
wykonawczego oraz czterech niezależnych 
członków w wykonywaniu ich zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie do składu rady czterech niezależnych członków, którzy nie 
reprezentują żadnego państwa członkowskiego ani organu krajowego, w celu podkreślenia 
europejskiego wymiaru rady i każdej podjętej decyzji. Niniejszą poprawkę należy 
interpretować łącznie z poprawkami do art. 39, 49, 51 i 52.

Poprawka 874
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z regulaminem pracowniczym, 
o którym mowa w art. 78 ust. 6, po 

3. Zgodnie z regulaminem pracowniczym, 
o którym mowa w art. 78 ust. 6, po 
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zakończeniu pełnienia swych funkcji 
dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego są nadal zobowiązani do 
zachowania uczciwości i rozwagi 
w odniesieniu do przyjmowania pewnych 
stanowisk lub korzyści.

zakończeniu pełnienia swych funkcji 
dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego oraz czterej niezależni 
członkowie są nadal zobowiązani do 
zachowania uczciwości i rozwagi 
w odniesieniu do przyjmowania pewnych 
stanowisk lub korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie do składu rady czterech niezależnych członków, którzy nie 
reprezentują żadnego państwa członkowskiego ani organu krajowego, w celu podkreślenia 
europejskiego wymiaru rady i każdej podjętej decyzji. Niniejszą poprawkę należy 
interpretować łącznie z poprawkami do art. 39, 49, 51 i 52.

Poprawka 875
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł IV a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komitety doradcze

Or. en

Poprawka 876
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 53a
Rada może ustanowić komitety 
udzielające jednolitemu mechanizmowi 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji porad i wskazówek dotyczących 
różnych strategii politycznych, takich jak 
systemowa restrukturyzacja 
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i uporządkowana likwidacja i inwestycje.
Rada może postanowić wykorzystać 
wiedzę fachową Naukowego Komitetu 
Doradczego ERRS.

Or. en

Poprawka 877
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada odpowiada za przeznaczenie 
niezbędnych zasobów finansowych
i ludzkich na wykonanie zadań 
powierzonych jej niniejszym 
rozporządzeniem.

Rada odpowiada za przeznaczenie 
niezbędnych zasobów finansowych 
i ludzkich na wykonanie zadań 
powierzonych jej niniejszym 
rozporządzeniem.

Budżet Komisji odnoszący się do jej zadań 
określonych w art. 16 niniejszego 
rozporządzenia, finansowanie działalności 
rady na mocy niniejszego rozporządzenia 
i finansowanie działań w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na mocy niniejszego 
rozporządzenia w żadnym razie nie może
wiązać się z odpowiedzialnością 
budżetową państw członkowskich ani 
Unii.

Or. en

Poprawka 878
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dochody i wydatki wykazane 2. Dochody i wydatki wykazane 
w budżecie administracyjnym rady muszą 
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w budżecie rady muszą się równoważyć. się równoważyć.

Or. en

Poprawka 879
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Budżet składa się z dwóch części: części 
I dotyczącej administrowania radą i części 
II dotyczącej funduszu.

3. Budżet składa się z trzech części: 
części I dotyczącej administrowania radą,
części II dotyczącej administracji Komisji 
w odniesieniu do jej zadań określonych 
w art. 16 niniejszego rozporządzenia 
i części III dotyczącej funduszu.

Or. en

Poprawka 880
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na dochody części I budżetu składają się 
składki roczne niezbędne do pokrycia 
wydatków administracyjnych zgodnie 
z art. 62 ust. 1 lit. a).

1. Na dochody części I budżetu składają się 
składki roczne niezbędne do pokrycia 
rocznych szacunkowych wydatków 
administracyjnych zgodnie z art. 62 ust. 1 
lit. a).

Or. en

Poprawka 881
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejszy artykuł nie narusza prawa 
krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji do 
pobierania opłat zgodnie z prawem 
krajowym w związku z kosztami, w tym 
kosztami współpracy z radą i udzielania 
jej pomocy oraz działania zgodnie z jej 
wskazówkami.

Or. en

Uzasadnienie

Pursuant to Article 85 of the draft SRM Regulation, the national resolution financing 
arrangements as laid down in the BRRD would be replaced by the SRF. However, the 
national resolution authorities of participating Member States will have to execute the 
resolution measures decided by the Board. They will as well be requested to provide “input” 
(e.g. draft resolution plans). Thus they will incur administrative costs which otherwise would 
have been covered by the national resolution financing arrangements. At this stage, the draft 
SRM Regulation does not elaborate on the possibility or rather the need to levy fees.

Poprawka 882
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 56a
Część II dotycząca budżetu administracji 

Komisji w odniesieniu do jej zadań 
określonych w art. 16 niniejszego 

rozporządzenia
1. Na dochody części II budżetu składają 
się składki roczne niezbędne do pokrycia 
wydatków administracyjnych Komisji 
w związku z jej zadaniami określonymi 
w art. 16 niniejszego rozporządzenia.
2. Wydatki z części II budżetu obejmują co 
najmniej koszty pracownicze, koszty 
wynagrodzeń, koszty administracyjne, 



PE521.797v01-00 78/167 AM\1007293PL.doc

PL

koszty infrastruktury, szkoleń 
zawodowych i koszty operacyjne Komisji 
w związku z jej zadaniami określonymi 
w art. 16 niniejszego rozporządzenia.
3. Na każdy rok budżetowy, 
odpowiadający rokowi kalendarzowemu, 
opracowuje się preliminarz wszystkich 
wydatków Komisji, o których mowa 
w ust. 2, i uwidacznia się go 
w oświadczeniu budżetowym 
przygotowanym przez Komisję 
i przekazywanym co roku radzie do celów 
niniejszego rozporządzenia. Oświadczenie 
to przedstawia się jako część II budżetu 
rady.

Or. en

Poprawka 883
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część II budżetu dotycząca funduszu Część III budżetu dotycząca funduszu

Or. en

Poprawka 884
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na dochody części II budżetu składają 
się w szczególności:

1. Na dochody części III budżetu składają 
się w szczególności:

Or. en
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Poprawka 885
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) składki płacone przez instytucje mające 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich zgodnie z art. 62, 
z wyjątkiem składki rocznej, o której 
mowa w art. 62 ust. 1 lit. a);

a) składki płacone przez instytucje mające 
siedzibę w uczestniczących państwach 
członkowskich zgodnie z art. 62, 
z wyjątkiem składki rocznej, o której 
mowa w art. 62 ust. 1 lit. a); kwota wpłat 
zależy od instytucjonalnego systemu 
gwarancji. Bank należący do 
instytucjonalnego systemu gwarancji 
może wpłacić niższą kwotę;

Or. en

Poprawka 886
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) odsetki od pożyczek otrzymanych 
w ramach instrumentu kredytowego, 
o którym mowa w art. 64 ust. 2a.

Or. en

Poprawka 887
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sesja plenarna rady przyjmuje budżet 
rady w oparciu o preliminarz. W razie 
potrzeby dokonuje się odpowiedniego 
dostosowania preliminarza.

2. Sesja plenarna rady przyjmuje budżet 
rady w oparciu o preliminarz, który 
obejmuje oświadczenie budżetowe 
przygotowane przez Komisję na podstawie 
art. 56a.

Or. en

Poprawka 888
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sesja plenarna rady przyjmuje budżet 
rady w oparciu o preliminarz. W razie 
potrzeby dokonuje się odpowiedniego 
dostosowania preliminarza.

2. Sesja plenarna rady przyjmuje budżet 
rady w oparciu o preliminarz.

Or. en

Poprawka 889
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W razie konieczności budżet rady 
można odpowiednio skorygować na sesji 
plenarnej po jego kwartalnym przeglądzie 
przez radę.

Or. en
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Poprawka 890
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 31 marca każdego roku rada na 
swej sesji wykonawczej przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu 
wstępne sprawozdanie finansowe rady za 
poprzedni rok budżetowy.

3. Do dnia 31 marca każdego roku rada na 
swej sesji wykonawczej przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Eurogrupie 
i przedstawicielom uczestniczących 
państw członkowskich, których walutą nie 
jest euro, Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu wstępne sprawozdanie 
finansowe rady za poprzedni rok 
budżetowy.

Or. en

Poprawka 891
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 1 lipca po upływie każdego 
roku budżetowego dyrektor wykonawczy 
przesyła ostateczne sprawozdanie 
finansowe Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu.

5. Do dnia 1 lipca po upływie każdego 
roku budżetowego dyrektor wykonawczy 
przesyła ostateczne sprawozdanie 
finansowe Parlamentowi Europejskiemu, 
Eurogrupie i przedstawicielom 
uczestniczących państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro, Komisji 
i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Or. en

Poprawka 892
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60a
Trybunał Obrachunkowy

1. Po rozpatrzeniu ostatecznego 
sprawozdania finansowego 
przygotowanego przez radę na podstawie 
art. 60 Trybunał Obrachunkowy 
przygotowuje sprawozdanie ze swoich 
ustaleń i przedkłada je Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej
do dnia 1 grudnia po zakończeniu 
każdego roku budżetowego.
2. W sprawozdaniu Trybunał 
Obrachunkowy przedstawia 
w szczególności:
a) oszczędność, wydajność i skuteczność 
wykorzystania środków pieniężnych (w 
tym środków pieniężnych z funduszu);
b) wszelkie zobowiązania warunkowe (w 
przypadku Komisji i rady oraz inne 
zobowiązania warunkowe) wynikające 
z wykonania przez Komisję i radę ich 
zadań na mocy rozporządzenia.
3. Niezależnie od zadań, o których mowa 
w ust. 1, Trybunał Obrachunkowy 
sporządza sprawozdanie specjalne 
dotyczące każdej decyzji podjętej na 
podstawie art. 16 w sprawie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji rodzaju podmiotu, o którym 
mowa w art. 2. W każdym sprawozdaniu, 
oprócz spraw, o których mowa w ust. 2, 
analizuje się, czy:
a) restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja przebiegła zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu;
b) restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja była dobrze zaplanowana 
i przygotowana, z uwzględnieniem 
zwłaszcza ram i programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji;
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c) w wystarczającym stopniu zwrócono 
uwagę na oszczędność.
4. Każde sprawozdanie na mocy ust. 3 
sporządza się w terminie 12 miesięcy od 
dnia podjęcia przez Komisję decyzji 
w sprawie danego podmiotu na podstawie 
art. 16.
5. Nie naruszając przepisów art. 287 ust. 4 
TFUE, Parlament Europejski i Rada Unii 
Europejskiej mogą zwrócić się do 
Trybunału Obrachunkowego 
o przedstawienie w sprawozdaniu 
sporządzonym na mocy ust. 3 lub 
w sprawozdaniu uzupełniającym analizy 
innych, każdorazowo określonych spraw.

Or. en

Poprawka 893
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60a
Trybunał Obrachunkowy

1. Po rozpatrzeniu ostatecznego 
sprawozdania finansowego 
przygotowanego przez radę zgodnie 
z art. 60 Trybunał Obrachunkowy 
przedkłada sprawozdanie ze swoich 
ustaleń Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie Unii Europejskiej do dnia 1 
grudnia po zakończeniu każdego roku 
budżetowego.
2. Sprawozdanie sporządzone przez 
Trybunał Obrachunkowy obejmuje:
a) oszczędność, wydajność i skuteczność 
wykorzystania środków finansowych, 
w tym środków finansowych z funduszu;
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b) wszelkie zobowiązania warunkowe 
wynikające z wykonania przez radę jej 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia.
3. Trybunał Obrachunkowy sporządza 
również sprawozdanie dotyczące każdej 
decyzji podjętej na mocy art. 16 w sprawie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji podmiotu. W każdym 
sprawozdaniu, oprócz elementów 
określonych w przepisach ust. 2, analizuje 
się, czy:
a) restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja przebiegła zgodnie z wymogami 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu 
oraz dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków […];
b) restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja była dobrze zaplanowana 
i przygotowana, z uwzględnieniem 
zwłaszcza ram i programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji;
c) w wystarczającym stopniu zwrócono 
uwagę na oszczędność 
i niedyskryminację;
d) wykorzystanie funduszu było 
każdorazowo uzasadnione.
4. Każde sprawozdanie na mocy ust. 3 
sporządza się w terminie 12 miesięcy od 
dnia podjęcia decyzji w sprawie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na podstawie art. 16.
5. Nie naruszając przepisów art. 287 ust. 4 
TFUE, Parlament Europejski i Rada Unii 
Europejskiej mogą zwrócić się do 
Trybunału Obrachunkowego 
o przedstawienie w sprawozdaniu 
sporządzonym na mocy ust. 3 lub 
w sprawozdaniu dodatkowym analizy 
innych, każdorazowo określonych spraw.

Or. en



AM\1007293PL.doc 85/167 PE521.797v01-00

PL

Poprawka 894
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W zakresie, w jakim jest to zgodne ze 
szczególnym charakterem rady, przepisy 
finansowe są oparte na ramowym 
rozporządzeniu finansowym przyjętym dla 
organów ustanowionych na podstawie 
TFUE zgodnie z art. 208 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii.

W zakresie, w jakim jest to zgodne ze 
szczególnym charakterem rady, oraz 
biorąc pod uwagę, że nie wszystkie 
państwa członkowskie uczestniczą lub 
czerpią korzyści, przepisy finansowe są 
oparte na ramowym rozporządzeniu 
finansowym przyjętym dla organów 
ustanowionych na podstawie TFUE 
zgodnie z art. 208 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii.

Or. en

Poprawka 895
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty, o których mowa w art. 2, 
wpłacają składki na budżet rady zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem oraz aktami 
delegowanymi w sprawie składek 
przyjętymi na podstawie ust. 5. Składki 
obejmują:

1. Podmioty, o których mowa w art. 2, 
wpłacają składki na budżet rady zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem oraz 
wytycznymi w sprawie składek przyjętymi 
na podstawie ust. 5. Składki obejmują:

Or. en
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Poprawka 896
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty, o których mowa w art. 2, 
wpłacają składki na budżet rady zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem oraz aktami 
delegowanymi w sprawie składek 
przyjętymi na podstawie ust. 5. Składki 
obejmują:

1. Podmioty, o których mowa w art. 2, 
wpłacają składki na budżet rady zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem oraz 
wytycznymi w sprawie składek przyjętymi 
na podstawie ust. 5. Składki obejmują:

Or. de

Poprawka 897
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) składki roczne niezbędne do pokrycia 
wydatków administracyjnych;

a) składki roczne niezbędne do pokrycia 
wydatków administracyjnych, w tym 
wydatków Komisji na mocy art. 56a, 
obliczone zgodnie z art. 66;

Or. en

Poprawka 898
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwoty składek ustala się na takim 
poziomie, aby pochodzące z nich dochody 
były co do zasady wystarczające dla
corocznego zrównoważenia budżetu rady 

2. Kwoty składek ustala się na takim 
poziomie, aby pochodzące z nich dochody 
były co do zasady wystarczające dla 
budżetu rady, w tym budżetu Komisji 
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i dla realizacji przez fundusz jego misji. odnoszącego się do jej zadań określonych 
w art. 16 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 899
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada ustala, zgodnie z aktami 
delegowanymi, o których mowa w ust. 5, 
składki należne ze strony każdego 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
w decyzji skierowanej do danego 
podmiotu. Rada stosuje zasady 
proceduralne, sprawozdawcze i inne, 
zapewniające pełne i terminowe opłacanie 
składek.

3. W oparciu o propozycję przedstawioną 
przez właściwy organ, w tym EBC, 
zgodnie z aktami delegowanymi, o których 
mowa w ust. 5, rada ustala składki należne 
ze strony każdego podmiotu, o którym 
mowa w art. 2, w decyzji skierowanej do 
danego podmiotu. Rada stosuje zasady 
proceduralne, sprawozdawcze i inne, 
zapewniające pełne i terminowe opłacanie 
składek.

Or. en

Poprawka 900
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada ustala, zgodnie z aktami 
delegowanymi, o których mowa w ust. 5, 
składki należne ze strony każdego 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, 
w decyzji skierowanej do danego 
podmiotu. Rada stosuje zasady 
proceduralne, sprawozdawcze i inne, 
zapewniające pełne i terminowe opłacanie 
składek.

3. Rada ustala, zgodnie z wytycznymi, 
o których mowa w ust. 5, składki należne 
ze strony każdego podmiotu, o którym 
mowa w art. 2, w decyzji skierowanej do 
danego podmiotu. Rada stosuje zasady 
proceduralne, sprawozdawcze i inne, 
zapewniające pełne i terminowe opłacanie 
składek.
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Or. en

Poprawka 901
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Od podmiotów, o których mowa 
w art. 2, w żadnym razie nie żąda się 
wpłaty nadzwyczajnych składek rocznych 
na cele wymienione w ust. 1 lit. a).

Or. en

Poprawka 902
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Od podmiotów, o których mowa 
w art. 2, nie żąda się wpłaty składek na 
budżet krajowych organów 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 903
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Fundusze pobrane już zgodnie 
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z istniejącymi krajowymi mechanizmami 
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji przekazuje 
się do jednolitego funduszu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 904
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych w sprawie składek 
zgodnie z art. 82 w celu:

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wytycznych w sprawie składek zgodnie 
z art. 82 w celu:

Or. en

Poprawka 905
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych w sprawie składek 
zgodnie z art. 82 w celu:

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
wytycznych w sprawie składek w celu:

Or. de

Poprawka 906
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych w sprawie składek 
zgodnie z art. 82 w celu:

5. EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
dotyczących składek zgodnie z art. 82 
w celu:

Or. en

Poprawka 907
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustalenia składek rocznych niezbędnych 
do pokrycia wydatków administracyjnych 
rady przed osiągnięciem przez nią pełnej 
zdolności do działania.

d) ustalenia kwoty pierwszych składek 
rocznych niezbędnych do pokrycia
wydatków administracyjnych rady przed 
osiągnięciem przez nią pełnej zdolności do 
działania.

Or. en

Poprawka 908
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. EUNB przedstawia te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia (data).
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
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Or. en

Poprawka 909
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Trybunał Obrachunkowy sprawuje 
kontrolę, na podstawie dokumentów i na 
miejscu, nad beneficjentami, 
wykonawcami i podwykonawcami, którzy 
otrzymali unijne środki finansowe od rady.

2. Trybunał Obrachunkowy sprawuje 
kontrolę, na podstawie dokumentów i na 
miejscu, nad beneficjentami, 
wykonawcami i podwykonawcami, którzy 
otrzymali środki finansowe od rady.

Or. en

Poprawka 910
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł V – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji

Jednolity mechanizm finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji

Or. en

Poprawka 911
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Część III – tytuł V – rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

Jednolity mechanizm finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji likwidacji

Or. en

Poprawka 912
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się jednolity 
bankowy fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

1. Niniejszym ustanawia się jednolity 
bankowy fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji jako 
skoordynowaną sieć krajowych funduszy 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en

Poprawka 913
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się jednolity 
bankowy fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

1. Niniejszym ustanawia się jednolity 
bankowy fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji. Fundusz 
zastępuje krajowe fundusze 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zgodnie z dyrektywą [w sprawie 
naprawy oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków] 
w przypadku uczestniczących państw 
członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków: składki na jednolity fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji powinny podlegać rocznemu limitowi w zależności od możliwości 
finansowych, aby uniknąć destabilizacji poprawnie funkcjonujących banków.

Poprawka 914
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się jednolity
bankowy fundusz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

1. Niniejszym ustanawia się europejski
fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji instytucji o znaczeniu 
systemowym.

Or. en

Poprawka 915
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada korzysta z funduszu wyłącznie 
w celu zapewnienia skutecznego 
stosowania instrumentów i wykonania 
uprawnień w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji określonych 
w części II, tytuł I, oraz zgodnie z celami 
i zasadami restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji regulującymi 
ten proces, określonymi w art. 12 i 13. W 
żadnych okolicznościach budżet Unii nie 
odpowiada za koszty lub straty funduszu.

2. Rada korzysta z funduszu wyłącznie 
w celu zapewnienia skutecznego 
stosowania instrumentów i wykonania 
uprawnień w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji określonych 
w części II, tytuł I, oraz zgodnie z celami 
i zasadami restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji regulującymi 
ten proces, określonymi w art. 12 i 13. W 
żadnych okolicznościach budżet Unii nie 
odpowiada za koszty lub straty funduszu 
ani za jakiekolwiek zobowiązania rady.

Or. en
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Poprawka 916
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada korzysta z funduszu wyłącznie 
w celu zapewnienia skutecznego 
stosowania instrumentów i wykonania 
uprawnień w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji określonych 
w części II, tytuł I, oraz zgodnie z celami 
i zasadami restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji regulującymi 
ten proces, określonymi w art. 12 i 13. W 
żadnych okolicznościach budżet Unii nie 
odpowiada za koszty lub straty funduszu.

2. Rada korzysta z funduszu wyłącznie 
w celu zapewnienia skutecznego 
stosowania instrumentów i wykonania 
uprawnień w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji określonych 
w części II, tytuł I, oraz zgodnie z celami 
i zasadami restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji regulującymi 
ten proces, określonymi w art. 12 i 13. W 
żadnych okolicznościach budżet Unii ani 
budżety krajowe państw członkowskich 
nie odpowiadają za koszty lub straty 
funduszu.

Or. en

Poprawka 917
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Fundusz uzupełnia instrument
kredytowy, najlepiej w ramach 
wspólnotowego instrumentu publicznego, 
aby zagwarantować natychmiastową 
dostępność odpowiednich środków 
finansowych do celów niniejszego 
rozporządzenia. Każda pożyczka z tego
instrumentu kredytowego jest zwracana z
funduszu w uzgodnionym terminie.

Or. en
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Poprawka 918
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwo członkowskie może – do 
celów wypełnienia swoich obowiązków na 
mocy art. 65 ust. 2 – ustanowić swój 
krajowy mechanizm finansowania 
w drodze obowiązkowych wkładów 
instytucji, które mają zezwolenie na 
działalność na jego terytorium, a które to 
wkłady oparte są na kryteriach, o których 
mowa w art. 66 ust. 1 i art. 94 ust. 7 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków i które nie są posiadane 
w ramach funduszu kontrolowanego przez 
jego organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
następujące warunki:
a) kwota zgromadzona z wkładów jest co 
najmniej równa kwocie, której 
zgromadzenie jest wymagane na mocy 
art. 65;
b) organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w danym 
państwie członkowskim jest uprawniony 
do kwoty, która jest równa kwocie takich 
wkładów, które dane państwo 
członkowskie bezzwłocznie udostępni 
temu organowi ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na jego 
wniosek, z przeznaczeniem wyłącznie do 
celów określonych w art. 71 ust. 1.
Państwo członkowskie powiadamia 
Komisję o takiej kwocie przynajmniej raz 
w roku; oraz
c) jeżeli państwo członkowskie korzysta ze 
swobody przy ustalaniu struktury swojego 
mechanizmu finansowania zgodnie 
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z niniejszym ustępem, powiadamia 
Komisję i jest zobowiązane do spełnienia 
wymogów niniejszego rozporządzenia.
Dostępne środki finansowe, które należy 
uwzględnić, aby osiągnąć docelowy 
poziom określony w art. 65, mogą 
obejmować obowiązkowe wkłady 
z dowolnego programu obowiązkowych 
wkładów ustanowionego przez państwo 
członkowskie w dowolnym momencie 
między dniem 17 czerwca 2010 r. a [data 
opublikowania niniejszej dyrektywy 
w Dzienniku Urzędowym], pochodzących 
od instytucji na jego terytorium do celów 
pokrycia kosztów związanych z ryzykiem 
systemowym instytucji, upadłością 
instytucji oraz ich restrukturyzacją 
i uporządkowaną likwidacją, pod 
warunkiem że dane państwo członkowskie 
przestrzega przepisów niniejszego tytułu 
VII. Wkładów na rzecz systemów 
gwarancji depozytów nie wlicza się do 
docelowego poziomu ustalonego dla 
mechanizmów finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określonych w art. 65.

Or. en

Poprawka 919
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 64a
1. Jednolity mechanizm finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji składa się z:
(i) krajowych funduszy restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji utworzonych 
na mocy dyrektywy w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji banków dla instytucji 
finansowych niepodlegających 
bezpośredniemu nadzorowi EBC, 
o których mowa w art. 6 rozporządzenia 
w sprawie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego;
(ii) europejskiego funduszu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji utworzonego na mocy 
niniejszego rozporządzenia dla instytucji 
finansowych podlegających 
bezpośredniemu nadzorowi EBC lub 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2.
2. W przypadku wstrząsu systemowego 
w uczestniczącym państwie członkowskim 
lub w przypadku, w którym dostępne 
środki finansowe krajowego funduszu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji są mniejsze niż środki, które 
będą potrzebne do sfinansowania 
nieuchronnej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, stosuje się 
przepisy określone w art. 97 i 103 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków.

Or. en

Poprawka 920
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 64a
Jednolity mechanizm finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji
1. Jednolity mechanizm finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji składa się z:
(i) krajowych funduszy restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji utworzonych 
na mocy dyrektywy w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków dla instytucji 
finansowych niepodlegających 
bezpośredniemu nadzorowi EBC, 
o których mowa w art. 6 ust. 4 
rozporządzenia Rady (UE) […] 
powierzającego EBC szczególne zadania 
w odniesieniu do polityki związanej 
z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi;
(ii) europejskiego funduszu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji utworzonego na mocy 
niniejszego rozporządzenia dla instytucji 
finansowych podlegających 
bezpośredniemu nadzorowi EBC lub 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2.
2. W przypadku wstrząsu systemowego 
w uczestniczącym państwie członkowskim 
lub w przypadku, w którym dostępne 
środki finansowe krajowego funduszu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji są mniejsze niż środki, które 
będą potrzebne do sfinansowania 
nieuchronnej restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, stosuje się 
przepisy określone w art. 97 i 103 
dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków.

Or. en

Poprawka 921
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 %
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu oraz środki krajowych 
mechanizmów finansowania muszą 
ogółem osiągnąć co najmniej […] %
zobowiązań pomniejszonych o fundusze 
własne i depozyty gwarantowane
wszystkich instytucji kredytowych, które 
uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności w odpowiednim państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 922
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty wszystkich zobowiązań 
z wyłączeniem funduszy własnych 
i depozytów gwarantowanych wszystkich 
instytucji kredytowych, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

Or. en

Poprawka 923
Diogo Feio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 15 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 
0,8 % kwoty depozytów gwarantowanych 
– zgodnie z dyrektywą 94/19/WE –
wszystkich instytucji kredytowych, które 
uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności w uczestniczących państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 924
Peter Simon, Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności w 
uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 
1,5 % kwoty depozytów wszystkich 
instytucji, które zgodnie z art. 2 objęte są 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

Or. de

Poprawka 925
Philippe Lamberts

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 %
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 3 %
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

Or. en

Poprawka 926
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 %
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć 0,5 % kwoty 
depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

Or. en

Poprawka 927
Vicky Ford, Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 %
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 
0,8 % kwoty depozytów wszystkich 
instytucji kredytowych, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

Or. en

Poprawka 928
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów wszystkich instytucji
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 2, w uczestniczących 
państwach członkowskich, 
gwarantowanych na mocy dyrektywy 
94/19/WE.

Or. en

Poprawka 929
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 2, w uczestniczących 
państwach członkowskich, 
gwarantowanych na mocy dyrektywy 
94/19/WE.

Or. en

Poprawka 930
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów instytucji kredytowych, 
o których mowa w art. 2, gwarantowanych 
na mocy dyrektywy 94/19/WE.

Or. en

Poprawka 931
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu muszą osiągnąć co najmniej 1 % 
kwoty depozytów wszystkich instytucji 
kredytowych, które uzyskały zezwolenie 
na prowadzenie działalności 
w uczestniczących państwach 
członkowskich, gwarantowanych na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

1. W okresie nie dłuższym niż 10 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia dostępne środki finansowe 
funduszu w każdym uczestniczącym 
państwie członkowskim muszą osiągnąć co 
najmniej 1 % kwoty depozytów wszystkich 
instytucji kredytowych, które uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
w uczestniczącym państwie członkowskim, 
gwarantowanych na mocy dyrektywy 
94/19/WE.

Or. en

Poprawka 932
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W terminie 12 miesięcy od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
przewiduje się instrument kredytowy
gwarantujący pełny europejski
mechanizm ochronny.

Or. en

Poprawka 933
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W początkowym okresie, o którym 
mowa w ust. 1, składki na rzecz funduszu 
obliczane zgodnie z art. 66 i pobierane 

2. W początkowym okresie, o którym 
mowa w ust. 1, składki na rzecz funduszu 
obliczane zgodnie z art. 66 i pobierane 
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zgodnie z art. 62 rozkłada się w czasie 
możliwie równomiernie aż do osiągnięcia 
poziomu docelowego, chyba że, zależnie 
od okoliczności, ich opłacanie można 
przyspieszyć z uwagi na korzystne warunki 
rynkowe lub potrzeby w zakresie 
finasowania.

zgodnie z art. 62 rozkłada się w czasie 
możliwie równomiernie aż do osiągnięcia 
poziomu docelowego, chyba że, zależnie 
od okoliczności, ich opłacanie można 
przyspieszyć lub opóźnić z uwagi na
warunki rynkowe lub potrzeby w zakresie 
finansowania.

Or. en

Poprawka 934
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po upływie początkowego okresu, 
o którym mowa w ust. 1, poziom 
dostępnych środków finansowych spadnie 
poniżej poziomu docelowego określonego 
w ust. 1, składki obliczane zgodnie 
z art. 66 pobiera się aż do chwili 
osiągnięcia poziomu docelowego. W 
przypadku gdy dostępne środki finansowe 
wynoszą mniej niż połowę poziomu 
docelowego, składki roczne nie mogą być 
niższe niż jedna czwarta poziomu 
docelowego.

4. Jeżeli po upływie początkowego okresu, 
o którym mowa w ust. 1, poziom 
dostępnych środków finansowych spadnie 
poniżej poziomu docelowego określonego 
w ust. 1, składki obliczane zgodnie 
z art. 66 pobiera się aż do chwili 
osiągnięcia poziomu docelowego. W 
przypadku gdy dostępne środki finansowe 
wynoszą mniej niż połowę poziomu 
docelowego, składki roczne nie mogą być 
niższe niż jedna czwarta poziomu 
docelowego, chyba że składki takie 
mogłyby stwarzać ryzyko dla stabilności 
finansowej płatników składek.

Or. en

Poprawka 935
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po upływie początkowego okresu, 4. Jeżeli po upływie początkowego okresu, 
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o którym mowa w ust. 1, poziom 
dostępnych środków finansowych spadnie 
poniżej poziomu docelowego określonego 
w ust. 1, składki obliczane zgodnie 
z art. 66 pobiera się aż do chwili 
osiągnięcia poziomu docelowego. W 
przypadku gdy dostępne środki finansowe 
wynoszą mniej niż połowę poziomu 
docelowego, składki roczne nie mogą być 
niższe niż jedna czwarta poziomu 
docelowego.

o którym mowa w ust. 1, poziom 
dostępnych środków finansowych spadnie 
poniżej poziomu docelowego określonego 
w ust. 1, składki obliczane zgodnie 
z art. 66 pobiera się aż do chwili 
osiągnięcia poziomu docelowego. W 
przypadku gdy dostępne środki finansowe 
wynoszą mniej niż połowę poziomu 
docelowego, składki roczne nie mogą być 
niższe niż jedna czwarta poziomu 
docelowego, z zastrzeżeniem rocznego 
limitu w zależności od możliwości 
finansowych określonego w art. 67.

Or. en

Poprawka 936
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po upływie początkowego okresu, 
o którym mowa w ust. 1, poziom 
dostępnych środków finansowych spadnie 
poniżej poziomu docelowego określonego 
w ust. 1, składki obliczane zgodnie 
z art. 66 pobiera się aż do chwili 
osiągnięcia poziomu docelowego. W 
przypadku gdy dostępne środki finansowe 
wynoszą mniej niż połowę poziomu 
docelowego, składki roczne nie mogą być 
niższe niż jedna czwarta poziomu 
docelowego.

4. Jeżeli po upływie początkowego okresu, 
o którym mowa w ust. 1, poziom 
dostępnych środków finansowych spadnie 
poniżej poziomu docelowego określonego 
w ust. 1, składki obliczane zgodnie 
z art. 66 pobiera się aż do chwili 
osiągnięcia poziomu docelowego. W 
przypadku gdy dostępne środki finansowe 
wynoszą mniej niż połowę poziomu 
docelowego, składki roczne nie mogą być 
wyższe niż 0,2 % depozytów 
gwarantowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom „nie niższy niż jedna czwarta” stosowany do pobierania składek rocznych jest 
zdecydowanie za wysoki. Wymóg ten prowadziłby do pobierania składek rocznych co 
najmniej o 2,5 raza wyższych niż zwykle i mógłby wywrzeć efekty procykliczności.
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Poprawka 937
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 82 
w celu określenia:

5. EUNB opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
zgodnie z art. 82 w celu określenia:

Or. en

Poprawka 938
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) okoliczności, w których można 
przyspieszyć opłacanie składek na 
podstawie ust. 2;

b) okoliczności, w których można 
przyspieszyć lub opóźnić opłacanie 
składek na podstawie ust. 2;

Or. en

Poprawka 939
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. EUNB przedstawia te projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
do dnia [data].
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10–14 
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rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 940
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Indywidualną składkę od każdej instytucji 
pobiera się co najmniej raz w roku 
i oblicza się ją proporcjonalnie do kwoty 
jej zobowiązań, z wyłączeniem funduszy 
własnych i depozytów gwarantowanych, 
w odniesieniu do łącznych zobowiązań –
z wyłączeniem funduszy własnych 
i depozytów gwarantowanych – wszystkich 
instytucji, które uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności na terytorium 
uczestniczących państw członkowskich.

Indywidualną składkę od każdej instytucji 
pobiera się co najmniej raz w roku 
i oblicza się ją proporcjonalnie do kwoty 
jej zobowiązań, z wyłączeniem funduszy 
własnych i depozytów gwarantowanych, 
w odniesieniu do łącznych zobowiązań –
z wyłączeniem funduszy własnych 
i depozytów gwarantowanych – wszystkich 
instytucji, które uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności na terytorium 
uczestniczących państw członkowskich. Z 
podstawy obliczenia (zobowiązania 
pomniejszone o fundusze własne 
i depozyty gwarantowane) odlicza się 
ryczałtową kwotę w wysokości 500 mln 
EUR.

Or. en

Poprawka 941
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Indywidualną składkę od każdej instytucji 
pobiera się co najmniej raz w roku 
i oblicza się ją proporcjonalnie do kwoty 
jej zobowiązań, z wyłączeniem funduszy 
własnych i depozytów gwarantowanych, 

Indywidualną składkę od każdej instytucji 
pobiera się co najmniej raz w roku 
i oblicza się ją proporcjonalnie do kwoty 
jej zobowiązań, z wyłączeniem funduszy 
własnych i depozytów gwarantowanych, 
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w odniesieniu do łącznych zobowiązań –
z wyłączeniem funduszy własnych 
i depozytów gwarantowanych – wszystkich 
instytucji, które uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności na terytorium 
uczestniczących państw członkowskich.

w odniesieniu do łącznych zobowiązań –
z wyłączeniem funduszy własnych 
i depozytów gwarantowanych – instytucji
kredytowych, o których mowa w art. 2.

Or. en

Poprawka 942
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Indywidualną składkę od każdej instytucji 
pobiera się co najmniej raz w roku 
i oblicza się ją proporcjonalnie do kwoty 
jej zobowiązań, z wyłączeniem funduszy 
własnych i depozytów gwarantowanych, 
w odniesieniu do łącznych zobowiązań –
z wyłączeniem funduszy własnych 
i depozytów gwarantowanych – wszystkich 
instytucji, które uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności na terytorium 
uczestniczących państw członkowskich.

Indywidualną składkę od każdej instytucji 
pobiera się co najmniej raz w roku 
i oblicza się ją proporcjonalnie do kwoty 
jej zobowiązań, z wyłączeniem funduszy 
własnych i depozytów gwarantowanych, 
w odniesieniu do łącznych zobowiązań –
z wyłączeniem funduszy własnych 
i depozytów gwarantowanych – wszystkich 
instytucji objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2, 
na terytorium uczestniczących państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 943
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Indywidualną składkę od każdej instytucji 
pobiera się co najmniej raz w roku 
i oblicza się ją proporcjonalnie do kwoty 
jej zobowiązań, z wyłączeniem funduszy 

Indywidualną składkę od każdej instytucji 
pobiera się co najmniej raz w roku 
i oblicza się ją proporcjonalnie do kwoty 
jej zobowiązań, z wyłączeniem funduszy 
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własnych i depozytów gwarantowanych, 
w odniesieniu do łącznych zobowiązań –
z wyłączeniem funduszy własnych 
i depozytów gwarantowanych – wszystkich 
instytucji, które uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności na terytorium 
uczestniczących państw członkowskich.

własnych i depozytów gwarantowanych, 
w odniesieniu do łącznych zobowiązań –
z wyłączeniem funduszy własnych 
i depozytów gwarantowanych – wszystkich 
instytucji objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2, 
na terytorium uczestniczących państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 944
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowuje się ją odpowiednio do profilu 
ryzyka każdej instytucji, zgodnie 
z kryteriami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 94 
ust. 7 dyrektywy […].

Dostosowuje się ją odpowiednio do profilu 
ryzyka każdej instytucji (również 
z uwzględnieniem członkostwa 
w instytucjonalnym systemie ochrony), 
zgodnie z kryteriami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 94 
ust. 7 dyrektywy […], i można od niej 
odstąpić w przypadku niektórych 
instytucji, które nie mają znaczenia 
systemowego.

Or. en

Poprawka 945
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowuje się ją odpowiednio do profilu 
ryzyka każdej instytucji, zgodnie 
z kryteriami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 94 

Dostosowuje się ją odpowiednio do profilu 
ryzyka każdej instytucji, biorąc pod uwagę 
członkostwo w instytucjonalnym systemie 
ochrony, zgodnie z kryteriami określonymi 
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ust. 7 dyrektywy […]. w aktach delegowanych, o których mowa 
w art. 94 ust. 7 dyrektywy […].

Or. en

Poprawka 946
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowuje się ją odpowiednio do profilu 
ryzyka każdej instytucji, zgodnie 
z kryteriami określonymi w aktach 
delegowanych, o których mowa w art. 94 
ust. 7 dyrektywy […].

Oblicza się ją z wykorzystaniem MSSF na 
poziomie grupy i dostosowuje 
odpowiednio do profilu ryzyka każdej 
instytucji, zgodnie z kryteriami 
określonymi w aktach delegowanych, 
o których mowa w art. 94 ust. 7 dyrektywy 
[…]. Kryteria te opierają się przede 
wszystkim na obiektywnych i możliwych 
do sprawdzenia informacjach, takich jak 
ratingi kredytowe, i innych danych.

Or. en

Uzasadnienie

Musi ona być obliczana na poziomie grupy z wykorzystaniem MSSF, aby zapewnić równe 
traktowanie wszystkich uczestniczących państw członkowskich.

Poprawka 947
Peter Simon, Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zobowiązań instytucji kredytowej nie 
uwzględnia się przy obliczaniu składek, 
jeżeli instytucja kredytowa została 
powołana przez rząd centralny, samorząd 
regionalny lub władzę lokalną państwa 
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członkowskiego i jeżeli ten rząd lub 
władza są zobowiązane do ochrony 
podstawy gospodarczej tej instytucji oraz 
utrzymania jej rentowności przez cały 
okres jej działalności lub jeżeli 
zobowiązania te posiadają wyraźną 
gwarancję rządu lub władzy lub jeżeli co 
najmniej 90 % wartości pożyczek 
przyznanych przez instytucję posiada 
bezpośrednią lub pośrednią gwarancję 
rządu lub władzy i gdy głównym celem jest 
finansowanie preferencyjnych kredytów 
z pominięciem takich aspektów jak 
konkurencyjność czy zysk, w celu 
wspierania celów polityki publicznej tego 
rządu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 94 ust. 2 dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków.

Poprawka 948
Othmar Karas, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli uczestniczące państwa 
członkowskie dysponują już krajowymi 
mechanizmami finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, ustalają, że te krajowe 
mechanizmy finansowania
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji korzystają z dostępnych im 
środków finansowych, pobranych 
wcześniej od instytucji w formie składek 
ex ante, do zwrotu instytucjom składek ex 
ante, które instytucje te powinny wpłacić 
na rzecz funduszu. Zwrot ten nie narusza 
zobowiązań państw członkowskich na 
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mocy dyrektywy 94/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst odzwierciedla motyw 62 wniosku Komisji, który stanowi, że wprowadzenie jednolitego 
bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinno spowodować 
przeniesienie krajowych mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji do jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 
a tym samym odpowiednie obniżenie składek odnośnych instytucji, aby uniknąć powielania 
składek. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, potrzebny jest wiążący przepis prawny.

Poprawka 949
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
zobowiązania do płatności, które są w pełni 
zabezpieczone zabezpieczeniem złożonym 
z aktywów o niskim stopniu ryzyka, 
nieobciążonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, do swobodnej dyspozycji 
i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Udział tych 
nieodwołalnych zobowiązań do płatności 
nie może przekraczać 30 % łącznej kwoty 
składek pobieranych zgodnie z ust. 1.

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
zobowiązania do płatności, które są w pełni 
zabezpieczone zabezpieczeniem złożonym 
z aktywów o niskim stopniu ryzyka, 
nieobciążonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, do swobodnej dyspozycji 
i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Aktywami 
kwalifikującymi się do zabezpieczenia 
zobowiązań do płatności są aktywa 
uznawane za zabezpieczenie przez banki 
centralne państw członkowskich. Udział 
tych nieodwołalnych zobowiązań do 
płatności nie może przekraczać 50 %
łącznej kwoty składek pobieranych 
zgodnie z ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Zwiększenie udziału zobowiązań do płatności zabezpieczonych zabezpieczeniem złożonym 
z nieobciążonych aktywów o niskim stopniu ryzyka z 30 % do 50 % ułatwi osiągnięcie 
docelowego poziomu funduszu jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Umożliwi to również bankom wykorzystanie części kapitału, który nie jest 
przeznaczony na fundusz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, na udzielanie pożyczek na rzecz gospodarki realnej.

Poprawka 950
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
zobowiązania do płatności, które są w pełni 
zabezpieczone zabezpieczeniem złożonym 
z aktywów o niskim stopniu ryzyka,
nieobciążonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, do swobodnej dyspozycji 
i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Udział tych 
nieodwołalnych zobowiązań do płatności 
nie może przekraczać 30 % łącznej kwoty 
składek pobieranych zgodnie z ust. 1.

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
zobowiązania do płatności, które są w pełni 
zabezpieczone zabezpieczeniem złożonym 
z aktywów uznawanych przez banki 
centralne państw członkowskich 
i nieobciążonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, do swobodnej dyspozycji 
i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Udział tych 
nieodwołalnych zobowiązań do płatności 
nie może przekraczać 50 % łącznej kwoty 
składek pobieranych zgodnie z ust. 1.

Or. en

Poprawka 951
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2



AM\1007293PL.doc 115/167 PE521.797v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
zobowiązania do płatności, które są w pełni 
zabezpieczone zabezpieczeniem złożonym 
z aktywów o niskim stopniu ryzyka, 
nieobciążonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, do swobodnej dyspozycji 
i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Udział tych 
nieodwołalnych zobowiązań do płatności 
nie może przekraczać 30 % łącznej kwoty 
składek pobieranych zgodnie z ust. 1.

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
zobowiązania do płatności, które są w pełni 
zabezpieczone zabezpieczeniem złożonym 
z aktywów o niskim stopniu ryzyka, 
nieobciążonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, do swobodnej dyspozycji 
i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Udział tych 
nieodwołalnych zobowiązań do płatności 
nie może przekraczać 50 % łącznej kwoty 
składek pobieranych zgodnie z ust. 1.

Or. en

Poprawka 952
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
zobowiązania do płatności, które są w pełni 
zabezpieczone zabezpieczeniem złożonym 
z aktywów o niskim stopniu ryzyka, 
nieobciążonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, do swobodnej dyspozycji 
i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Udział tych 
nieodwołalnych zobowiązań do płatności 
nie może przekraczać 30 % łącznej kwoty 
składek pobieranych zgodnie z ust. 1.

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
zobowiązania do płatności, które są w pełni 
zabezpieczone zabezpieczeniem złożonym 
z aktywów o niskim stopniu ryzyka, 
nieobciążonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, do swobodnej dyspozycji 
i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Udział tych 
nieodwołalnych zobowiązań do płatności 
nie może przekraczać 20 % łącznej kwoty 
składek pobieranych zgodnie z ust. 1.

Or. en
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Poprawka 953
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
zobowiązania do płatności, które są w pełni 
zabezpieczone zabezpieczeniem złożonym 
z aktywów o niskim stopniu ryzyka, 
nieobciążonych jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, do swobodnej dyspozycji 
i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Udział tych 
nieodwołalnych zobowiązań do płatności 
nie może przekraczać 30 % łącznej kwoty 
składek pobieranych zgodnie z ust. 1.

2. Dostępne środki finansowe 
uwzględniane na potrzeby osiągnięcia 
docelowego poziomu finansowania 
określonego w art. 65 mogą obejmować 
środki pieniężne, ekwiwalenty środków 
pieniężnych, aktywa kwalifikujące się jako 
wysokiej jakości aktywa płynne na 
podstawie wskaźnika pokrycia płynności 
lub zobowiązania do płatności, które są 
w pełni zabezpieczone zabezpieczeniem 
złożonym z aktywów o niskim stopniu 
ryzyka, nieobciążonych jakimikolwiek 
prawami osób trzecich, do swobodnej 
dyspozycji i przeznaczone do wyłącznego 
wykorzystania przez radę do celów 
określonych w art. 71 ust. 1. Udział tych 
nieodwołalnych zobowiązań do płatności 
nie może przekraczać 30 % łącznej kwoty 
składek pobieranych zgodnie z ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Składki oparte na ryzyku powinny być ustalane na obiektywnych podstawach, a banki 
powinny mieć możliwość wpłacania składek w formie wysokiej jakości aktywów płynnych, 
które są ekwiwalentami środków pieniężnych.

Poprawka 954
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Indywidualne składki każdej 
instytucji, o której mowa w ust. 1, są 
ostateczne i w żadnym razie nie mogą 
podlegać zwrotowi (wstecznie).

Or. en

Poprawka 955
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Jeżeli uczestniczące państwa 
członkowskie dysponują już krajowymi 
mechanizmami finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, mają możliwość ustalenia, że te 
krajowe mechanizmy finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji korzystają z dostępnych im 
środków finansowych, pobranych 
wcześniej od instytucji w formie składek 
ex ante, do zwrotu instytucjom składek ex 
ante, które instytucje te mogą być 
zobowiązane wpłacić na rzecz funduszu.
Zwrot ten nie narusza zobowiązań państw 
członkowskich na mocy dyrektywy 
94/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady18.
__________________
18 Dyrektywa 94/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
1994 r. zmieniająca dyrektywę 
80/390/EWG koordynującą wymagania 
odnośnie do sporządzania, kontroli 
i rozpowszechniania szczegółowych 
danych notowania przeznaczonych do 
opublikowania, dla dopuszczenia 
papierów wartościowych do oficjalnego 
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notowania na giełdzie papierów 
wartościowych w odniesieniu do 
obowiązków publikowania szczegółowych 
danych notowania, Dz.U. L 135 
z 31.5.1994, s. 1.

Or. en

Poprawka 956
Philippe Lamberts, Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 82 
w celu określenia:

3. Nie naruszając przepisów ust. 1 akapit 
drugi, Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 82 w celu określenia:

Or. en

Poprawka 957
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jakości zabezpieczenia 
zabezpieczającego zobowiązania do 
płatności, o którym mowa w ust. 2;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Określenie zabezpieczenia kwalifikującego się do zabezpieczenia zobowiązań do płatności jest 
bardzo istotną kwestią, którą Komisja proponuje uwzględnić w akcie delegowanym. Lepszym 
rozwiązaniem jest określenie w rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, że wszystkie aktywa uznawane za 
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zabezpieczenie przez banki centralne państw członkowskich kwalifikują się do zabezpieczenia 
zobowiązań do płatności.

Poprawka 958
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jakości zabezpieczenia 
zabezpieczającego zobowiązania do 
płatności, o którym mowa w ust. 2;

skreślona

Or. en

Poprawka 959
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do czasu osiągnięcia poziomu 
docelowego określonego w art. 65 rada 
może wymagać od instytucji zapewnienia 
specjalnego instrumentu kredytowego
w kwocie wynoszącej 50 % docelowego 
poziomu ważonego proporcjonalnie do 
ryzyka mającego zastosowanie do tej 
instytucji. Po osiągnięciu 50 % poziomu 
docelowego specjalny instrument
ogranicza się wszelkimi dodatkowymi
składkami. Wszelkie płatności z funduszu 
przed osiągnięciem poziomu docelowego 
powodują zwiększenie instrumentu
o kwotę ważoną proporcjonalnie do 
ryzyka przypisaną każdej instytucji.

Or. en
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Poprawka 960
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium uczestniczących 
państw członkowskich, w celu pokrycia 
dodatkowych kwot. Wysokość 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych na mocy niniejszego 
rozporządzenia, w tym związanych 
z zobowiązaniami pozaumownymi rady 
i Komisji w związku z wykonywaniem ich 
zadań na mocy niniejszego 
rozporządzenia, rada zgodnie z art. 62 
pobiera nadzwyczajne składki ex post od 
instytucji, które uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności na terytorium 
uczestniczących państw członkowskich, 
w celu pokrycia dodatkowych kwot. 
Wysokość nadzwyczajnych składek ex 
post przypadających na poszczególne 
instytucje oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 65 i 66.

Or. en

Poprawka 961
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium uczestniczących 
państw członkowskich, w celu pokrycia 

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium uczestniczących 
państw członkowskich, w celu pokrycia 
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dodatkowych kwot. Wysokość 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

dodatkowych kwot. Wysokość 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66. Podlegają one 
rocznemu limitowi w zależności od 
możliwości finansowych stosowanemu 
w przypadku indywidualnych składek 
instytucji.

Or. en

Poprawka 962
Anne E. Jensen, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium uczestniczących 
państw członkowskich, w celu pokrycia 
dodatkowych kwot. Wysokość 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 63 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium uczestniczących 
państw członkowskich, w celu pokrycia 
dodatkowych kwot. Wysokość 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 67. Składki i suma 
płatności, o których mowa w art. 67, nie 
mogą przekroczyć jednej czwartej 
poziomu docelowego.

Or. en

Poprawka 963
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium uczestniczących 
państw członkowskich, w celu pokrycia 
dodatkowych kwot. Wysokość 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium uczestniczących 
państw członkowskich, w celu pokrycia 
dodatkowych kwot. Wysokość rocznych 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
nie przekracza 0,2 % depozytów 
gwarantowanych i oblicza się ją zgodnie 
z zasadami określonymi w art. 66.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie limitu nadzwyczajnych składek jest bardzo potrzebne, aby uniknąć efektów 
procykliczności.

Poprawka 964
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium uczestniczących 
państw członkowskich, w celu pokrycia 
dodatkowych kwot. Wysokość 

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2, 
na terytorium uczestniczących państw 
członkowskich, w celu pokrycia 
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nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

dodatkowych kwot. Wysokość 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

Or. en

Poprawka 965
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium uczestniczących 
państw członkowskich, w celu pokrycia 
dodatkowych kwot. Wysokość 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji 
objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2, 
na terytorium uczestniczących państw 
członkowskich, w celu pokrycia 
dodatkowych kwot. Wysokość 
nadzwyczajnych składek ex post
przypadających na poszczególne instytucje 
oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

Or. en

Poprawka 966
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 

1. W przypadku gdy dostępne środki 
finansowe nie wystarczają do pokrycia 
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strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji, 
które uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terytorium 
uczestniczących państw członkowskich, 
w celu pokrycia dodatkowych kwot. 
Wysokość nadzwyczajnych składek ex 
post przypadających na poszczególne 
instytucje oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

strat, kosztów lub innych wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu, rada zgodnie z art. 62 pobiera 
nadzwyczajne składki ex post od instytucji 
kredytowych, o których mowa w art. 2, 
w celu pokrycia dodatkowych kwot. 
Wysokość nadzwyczajnych składek ex 
post przypadających na poszczególne 
instytucje oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 66.

Or. en

Poprawka 967
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Łączna kwota składek rocznych, 
o których mowa w art. 65–67, nie może 
przekroczyć 0,3 % depozytów 
gwarantowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Limit łącznych rocznych kwot składek jest niezbędny do ograniczenia efektów procykliczności.

Poprawka 968
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 82 

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 82 
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w celu określenia okoliczności 
i warunków, w jakich podmiot, o którym 
mowa w art. 2, może zostać częściowo lub 
całkowicie zwolniony ze składek ex post
na podstawie ust. 2.

w celu określenia:

Or. en

Poprawka 969
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) okoliczności i warunków, w jakich 
podmiot, o którym mowa w art. 2, może 
zostać częściowo lub całkowicie zwolniony 
ze składek ex post na podstawie ust. 2,
oraz
b) rocznego limitu w zależności od 
możliwości finansowych, określonego 
jako odsetek zysków przed 
opodatkowaniem, który powinien 
podlegać przeniesieniu, jeżeli limit ten nie 
zostanie osiągnięty.

Or. en

Poprawka 970
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en
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Poprawka 971
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) alternatywne sposoby finansowania 
przewidziane w art. 69 nie są bezpośrednio 
dostępne na rozsądnych warunkach.

skreślona

Or. en

Poprawka 972
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada może zawierać na rzecz funduszu 
umowy pożyczki lub umowy dotyczące 
innych rodzajów wsparcia ze strony 
instytucji finansowych lub innych osób 
trzecich, w przypadku gdy kwoty pobrane 
zgodnie z art. 66 i 67 nie są bezpośrednio 
dostępne lub nie wystarczają do pokrycia 
wydatków poniesionych w wyniku 
wykorzystania funduszu.

1. Rada dąży do zawarcia na rzecz 
funduszu umów pożyczki lub umów
dotyczących innych rodzajów wsparcia ze 
strony instytucji finansowych lub innych 
osób trzecich, w przypadku gdy kwoty 
pobrane zgodnie z art. 66 i 67 nie są 
bezpośrednio dostępne lub nie wystarczają 
do pokrycia wydatków poniesionych 
w wyniku wykorzystania funduszu. Jeżeli 
rada nie zapewni pożyczek, powinna 
wykorzystać instrument kredytowy
utworzony zgodnie z art. 64 ust. 2a 
(nowy).

Or. en

Poprawka 973
Philippe Lamberts, Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada może zawierać na rzecz funduszu 
umowy pożyczki lub umowy dotyczące 
innych rodzajów wsparcia ze strony 
instytucji finansowych lub innych osób 
trzecich, w przypadku gdy kwoty pobrane 
zgodnie z art. 66 i 67 nie są bezpośrednio 
dostępne lub nie wystarczają do pokrycia 
wydatków poniesionych w wyniku 
wykorzystania funduszu.

1. Rada może zawierać na rzecz funduszu 
umowy pożyczki lub umowy dotyczące 
innych rodzajów wsparcia ze strony przede 
wszystkim prywatnych, a jeżeli jest to 
niemożliwe, publicznych instytucji 
finansowych lub innych osób trzecich, 
w przypadku gdy kwoty pobrane zgodnie 
z art. 66 i 67 nie są bezpośrednio dostępne 
lub nie wystarczają do pokrycia wydatków 
poniesionych w wyniku wykorzystania 
funduszu.

Or. en

Poprawka 974
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada administruje funduszem i może 
zwracać się do Komisji o wykonanie 
niektórych zadań dotyczących 
administrowania funduszem.

1. Rada administruje funduszem i może 
zwracać się do odpowiedniej osoby trzeciej 
o administrowanie i zarządzanie 
funduszem.

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie jednolitym funduszem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji można zlecić 
osobie trzeciej posiadającej doświadczenie i osiągnięcia w zakresie ostrożnego 
i zachowawczego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Jest to powszechna praktyka 
stosowana w przypadku międzynarodowych mechanizmów finansowania.

Poprawka 975
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kwoty otrzymane od instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją lub od instytucji pomostowej, 
odsetki i inne przychody z tytułu 
inwestycji oraz wszelkie pozostałe 
przychody zasilają wyłącznie fundusz.

2. Kwoty otrzymane od instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją lub od instytucji pomostowej, 
odsetki i inne przychody z tytułu 
inwestycji oraz wszelkie pozostałe 
przychody zasilają wyłącznie fundusz. 
Podstawowym celem zarządzania 
funduszem jest zachowanie kapitału za 
pomocą inwestycji w płynne papiery 
wartościowe o wysokiej jakości.

Or. en

Poprawka 976
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w obligacje 
uczestniczących państw członkowskich 
lub organizacji międzyrządowych, bądź 
w wysoce płynne aktywa o wysokiej 
wartości kredytowej. Inwestycje powinny 
być wystarczająco zróżnicowane pod 
względem geograficznym. Zwrot z tych 
inwestycji zasila fundusz.

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w aktywa 
o wysokiej wartości kredytowej. 
Inwestycje powinny być wystarczająco 
zróżnicowane pod względem sektorowym 
i geograficznym. Zwrot z tych inwestycji 
zasila fundusz.

Or. en

Poprawka 977
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w obligacje 
uczestniczących państw członkowskich lub 
organizacji międzyrządowych, bądź 
w wysoce płynne aktywa o wysokiej 
wartości kredytowej. Inwestycje powinny 
być wystarczająco zróżnicowane pod 
względem geograficznym. Zwrot z tych 
inwestycji zasila fundusz.

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w obligacje 
uczestniczących państw członkowskich lub 
organizacji międzyrządowych, bądź 
w wysoce płynne aktywa o wysokiej 
wartości kredytowej. Inwestycje powinny 
być wystarczająco zróżnicowane pod 
względem geograficznym. Zwrot z tych 
inwestycji zasila fundusz. Rada podaje do 
publicznej wiadomości ramy inwestycyjne, 
szczegółowo określające politykę 
inwestycyjną funduszu.

Or. en

Poprawka 978
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w obligacje 
uczestniczących państw członkowskich lub
organizacji międzyrządowych, bądź 
w wysoce płynne aktywa o wysokiej 
wartości kredytowej. Inwestycje powinny 
być wystarczająco zróżnicowane pod 
względem geograficznym. Zwrot z tych 
inwestycji zasila fundusz.

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w środki pieniężne 
lub zbywalne papiery wartościowe, które 
stanowią roszczenia wobec państw lub są 
przez nie gwarantowane i spełniają 
wszystkie poniższe warunki:

a) przypisano im wagę ryzyka równą 0 % 
zgodnie z metodą standardową określoną 
w Bazylei II;
b) znajdują się w obrocie na dużych, 
rozwiniętych i aktywnych rynkach repo 
lub rynkach kasowych 
charakteryzujących się niskim poziomem 
koncentracji;
c) wykazują, że są wiarygodnym źródłem 
płynności na rynkach (rynkach repo lub 
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rynkach sprzedaży) nawet w skrajnych 
warunkach rynkowych oraz
d) nie są zobowiązaniem instytucji 
finansowej ani żadnej z jej jednostek 
powiązanych.
Inwestycje powinny być wystarczająco 
zróżnicowane pod względem 
geograficznym w celu złagodzenia ryzyka 
koncentracji. Zwrot z tych inwestycji 
zasila fundusz.

Or. en

Poprawka 979
Danuta Maria Hübner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w obligacje 
uczestniczących państw członkowskich lub 
organizacji międzyrządowych, bądź 
w wysoce płynne aktywa o wysokiej 
wartości kredytowej. Inwestycje powinny 
być wystarczająco zróżnicowane pod 
względem geograficznym. Zwrot z tych 
inwestycji zasila fundusz.

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w obligacje 
uczestniczących oraz nieuczestniczących 
państw członkowskich, w których znajdują 
się oddziały lub jednostki zależne państw 
członkowskich uczestniczących 
w jednolitym mechanizmie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, lub organizacji 
międzyrządowych, bądź w wysoce płynne 
aktywa o wysokiej wartości kredytowej. 
Inwestycje powinny być wystarczająco 
zróżnicowane pod względem 
geograficznym. Zwrot z tych inwestycji 
zasila fundusz.

Or. en

Uzasadnienie

Rada powinna mieć możliwość inwestowania w obligacje wszystkich państw członkowskich, 
a nie tylko w obligacje uczestniczących państw członkowskich. Umożliwiłoby to radzie 
korzystanie z szerszego zakresu płynnych papierów wartościowych o wysokiej jakości 
kredytowej.
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Poprawka 980
Sławomir Nitras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w obligacje 
uczestniczących państw członkowskich lub 
organizacji międzyrządowych, bądź 
w wysoce płynne aktywa o wysokiej 
wartości kredytowej. Inwestycje powinny 
być wystarczająco zróżnicowane pod 
względem geograficznym. Zwrot z tych 
inwestycji zasila fundusz.

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w obligacje państw 
członkowskich lub organizacji 
międzyrządowych, bądź w wysoce płynne 
aktywa o wysokiej wartości kredytowej. 
Inwestycje powinny być wystarczająco 
zróżnicowane pod względem 
geograficznym. Zwrot z tych inwestycji 
zasila fundusz.

Or. en

Uzasadnienie

Rada powinna mieć możliwość inwestowania w obligacje wszystkich państw członkowskich, 
a nie tylko w obligacje uczestniczących państw członkowskich, ponieważ głównym celem są 
inwestycje w wysoce płynne papiery wartościowe o wysokiej jakości kredytowej niezależnie 
od państwa członkowskiego, z którego pochodzą.

Poprawka 981
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu w obligacje 
uczestniczących państw członkowskich lub 
organizacji międzyrządowych, bądź 
w wysoce płynne aktywa o wysokiej 
wartości kredytowej. Inwestycje powinny 
być wystarczająco zróżnicowane pod 
względem geograficznym. Zwrot z tych 
inwestycji zasila fundusz.

3. Rada inwestuje kwoty będące 
w dyspozycji funduszu wyłącznie 
w obligacje uczestniczących państw 
członkowskich lub organizacji 
międzyrządowych o najwyższej wartości 
kredytowej. Inwestycje powinny być 
wystarczająco zróżnicowane pod 
względem geograficznym. Zwrot z tych 
inwestycji zasila fundusz.
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Or. en

Poprawka 982
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach określonych przez Komisję, 
przy stosowaniu instrumentów 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wobec podmiotów, o których 
mowa w art. 2, rada może wykorzystywać 
fundusz w następujących celach:

1. W określonych ramach, przy stosowaniu 
instrumentów restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji wobec 
podmiotów, o których mowa w art. 2, rada 
może wykorzystywać fundusz 
w następujących celach:

Or. en

Poprawka 983
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gwarantowania aktywów lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, jej jednostek zależnych, 
instytucji pomostowej lub podmiotu 
zarządzającego aktywami;

a) tymczasowego gwarantowania aktywów 
lub zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, jej jednostek zależnych, 
instytucji pomostowej lub podmiotu 
zarządzającego aktywami;

Or. en

Poprawka 984
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udzielania pożyczek instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, jej jednostkom zależnym, 
instytucji pomostowej lub podmiotowi 
zarządzającemu aktywami;

skreślona

Or. en

Poprawka 985
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nabywania aktywów instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją;

skreślona

Or. en

Poprawka 986
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wypłaty rekompensat akcjonariuszom 
lub wierzycielom, jeżeli, według oceny na 
podstawie art. 17 ust. 5, otrzymali 
mniejszą płatność za udzielone kredyty niż 
by otrzymali, według wyceny na podstawie 
art. 17 ust. 16, w wyniku likwidacji 
w ramach zwykłego postępowania 
upadłościowego;

skreślona

Or. en
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Poprawka 987
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wypłaty rekompensat akcjonariuszom 
lub wierzycielom, jeżeli, według oceny na 
podstawie art. 17 ust. 5, otrzymali 
mniejszą płatność za udzielone kredyty niż 
by otrzymali, według wyceny na podstawie 
art. 17 ust. 16, w wyniku likwidacji 
w ramach zwykłego postępowania 
upadłościowego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Do funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie należy wypłata rekompensaty 
wierzycielom – rekompensata powinna pochodzić z pozostałej wartości instytucji poddanej 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Fundusze restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji nie powinny również wnosić kapitału, jak stanowi ust. 3.

Poprawka 988
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wniesienia wkładu na rzecz instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w miejsce wkładów, które 
otrzymano by w drodze umorzenia 
w odniesieniu do niektórych wierzycieli, 
gdy stosuje się instrument umorzenia lub 
konwersji długu, a organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji postanawia wyłączyć niektórych 
wierzycieli z zakresu umorzenia lub 

skreślona
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konwersji długu zgodnie z art. 24 ust. 3;

Or. en

Poprawka 989
Olle Schmidt, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wniesienia wkładu na rzecz instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w miejsce wkładów, które 
otrzymano by w drodze umorzenia 
w odniesieniu do niektórych wierzycieli, 
gdy stosuje się instrument umorzenia lub 
konwersji długu, a organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji postanawia wyłączyć niektórych 
wierzycieli z zakresu umorzenia lub 
konwersji długu zgodnie z art. 24 ust. 3;

skreślona

Or. en

Poprawka 990
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wniesienia wkładu na rzecz instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w miejsce wkładów, które 
otrzymano by w drodze umorzenia 
w odniesieniu do niektórych wierzycieli, 
gdy stosuje się instrument umorzenia lub 
konwersji długu, a organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji postanawia wyłączyć niektórych 
wierzycieli z zakresu umorzenia lub 

f) wniesienia wkładu na rzecz instytucji 
objętej restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją w miejsce wkładów, które 
otrzymano by w drodze umorzenia i/lub 
zamiany na udziały w kapitale 
zakładowym w odniesieniu do niektórych 
wierzycieli, gdy stosuje się instrument 
umorzenia lub konwersji długu, a organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji postanawia wyłączyć niektórych 
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konwersji długu zgodnie z art. 24 ust. 3; wierzycieli z zakresu umorzenia lub 
konwersji długu zgodnie z art. 24 ust. 5;

Or. en

Poprawka 991
Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rada wykorzystuje fundusz w celu 
wsparcia dowolnego działania, o którym 
mowa w ust. 1 lit. a)–g), w przypadku gdy 
w procesie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji konieczne 
byłoby umorzenie depozytów 
uprzywilejowanych w ramach określonych 
w dyrektywie w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków.

Or. en

Poprawka 992
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rada wykorzystuje fundusz w celu 
wsparcia dowolnego działania, o którym 
mowa w lit. a)–g) poprzedniego ustępu, 
przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
przepisów dyrektywy [w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków].

Or. en
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Poprawka 993
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Funduszu nie wykorzystuje się 
bezpośrednio do pokrycia strat instytucji 
lub podmiotu, o których mowa w art. 2, ani 
do dokapitalizowania instytucji lub 
podmiotu, o których mowa w art. 2. W 
przypadku gdy wykorzystanie 
mechanizmu finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji do celów ust. 1 pośrednio 
powoduje przeniesienie części strat 
instytucji lub podmiotu, o których mowa 
w art. 2, do funduszu, zastosowanie mają 
zasady regulujące wykorzystanie 
mechanizmu finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określone w art. 24.

3. Funduszu w żadnym razie nie 
wykorzystuje się bezpośrednio lub 
pośrednio do pokrycia strat instytucji lub 
podmiotu, o których mowa w art. 2, ani do 
dokapitalizowania instytucji lub podmiotu, 
o których mowa w art. 2.

Or. en

Poprawka 994
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Funduszu nie wykorzystuje się 
bezpośrednio do pokrycia strat instytucji 
lub podmiotu, o których mowa w art. 2, ani 
do dokapitalizowania instytucji lub 
podmiotu, o których mowa w art. 2. W 
przypadku gdy wykorzystanie 
mechanizmu finansowania
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji do celów ust. 1 pośrednio 

3. Funduszu nie wykorzystuje się 
bezpośrednio do pokrycia strat instytucji 
lub podmiotu, o których mowa w art. 2, ani 
do dokapitalizowania instytucji lub 
podmiotu, o których mowa w art. 2.
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powoduje przeniesienie części strat 
instytucji lub podmiotu, o których mowa 
w art. 2, do funduszu, zastosowanie mają 
zasady regulujące wykorzystanie 
mechanizmu finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określone w art. 24.

Or. en

Poprawka 995
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wysokość wypłat z funduszu 
przypisuje się członkom sieci krajowych 
funduszy restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
proporcjonalnie do poziomu działalności, 
którą instytucja podlegająca 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji prowadzi w danym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 996
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Funduszu nie można wykorzystywać 
w żadnym celu opisanym w ust. 1 do czasu 
całkowitej wpłaty kwot wymaganych 
w związku z restrukturyzacją 
i uporządkowaną likwidacją zgodnie 
z art. 73 ust. 1 przez odpowiedni system 
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lub odpowiednie systemy gwarancji 
depozytów.

Or. en

Poprawka 997
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 998
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy rada podejmuje 
działania w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, oraz pod 
warunkiem że działania te gwarantują, iż 
deponenci mają ciągły dostęp do swoich 
depozytów, uczestniczące państwa 
członkowskie zapewniają, by system 
gwarancji depozytów, którego członkiem 
jest dana instytucja, odpowiadał za kwoty 
określone w art. 99 ust. 1 i 4 dyrektywy 
[…].

skreślony

Or. en
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Poprawka 999
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy rada podejmuje 
działania w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, oraz pod 
warunkiem że działania te gwarantują, iż 
deponenci mają ciągły dostęp do swoich 
depozytów, uczestniczące państwa 
członkowskie zapewniają, by system 
gwarancji depozytów, którego członkiem 
jest dana instytucja, odpowiadał za kwoty 
określone w art. 99 ust. 1 i 4 dyrektywy 
[…].

1. W przypadku gdy rada podejmuje 
działania w ramach restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, uczestniczące 
państwa członkowskie zapewniają, by 
system gwarancji depozytów, którego 
członkiem jest dana instytucja, odpowiadał 
za kwoty określone w art. 99 ust. 1 i 4 
dyrektywy […].

Or. en

Poprawka 1000
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Określenie kwoty, do wysokości której 
system gwarancji depozytów odpowiada 
zgodnie z ust. 1, spełnia warunki 
ustanowione w art. 17.

skreślony

Or. en

Poprawka 1001
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed podjęciem decyzji, zgodnie 
z ust. 1 niniejszego artykułu, w sprawie 
kwoty, do wysokości której system 
gwarancji depozytów odpowiada zgodnie 
z warunkami ustanowionymi w art. 39 
ust. 3 lit. d) dyrektywy […], rada 
konsultuje się z danym systemem 
gwarancji depozytów, w pełni 
uwzględniając pilny charakter sprawy.

skreślony

Or. en

Poprawka 1002
Peter Simon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przed podjęciem decyzji, zgodnie z ust. 
1 niniejszego artykułu, w sprawie kwoty, 
do wysokości której system gwarancji 
depozytów odpowiada zgodnie z 
warunkami ustanowionymi w art. 39 ust. 3 
lit. d) dyrektywy […], rada konsultuje się 
z danym systemem gwarancji depozytów, 
w pełni uwzględniając pilny charakter 
sprawy.

3. Aby system gwarancji depozytów, który 
odpowiada zgodnie z ust. 1, mógł w 
odpowiedni sposób spełniać zadanie 
ochrony deponentów, należy go 
uwzględnić już na wczesnym etapie w 
procesach przygotowywania i wdrażania 
środków restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

Zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu rada 
– w porozumieniu z danym systemem 
gwarancji depozytów – podejmuje decyzję 
w sprawie kwoty, do wysokości której 
system gwarancji depozytów odpowiada 
zgodnie z art. 39 ust. 3 lit. d) dyrektywy 
[…].

Or. de

Poprawka 1003
Markus Ferber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy zasoby systemu 
gwarancji depozytów nie są wystarczające 
do pokrycia płatności, które mają być 
dokonane na rzecz deponentów, a inne 
zasoby nie są bezpośrednio dostępne ze 
strony odpowiedniego uczestniczącego 
państwa członkowskiego, fundusz może 
pożyczyć niezbędne zasoby temu 
systemowi gwarancji depozytów, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
warunki określone w art. 10 dyrektywy 
94/19/WE.

skreślony

Or. en

Poprawka 1004
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy zasoby systemu 
gwarancji depozytów nie są wystarczające 
do pokrycia płatności, które mają być 
dokonane na rzecz deponentów, a inne 
zasoby nie są bezpośrednio dostępne ze 
strony odpowiedniego uczestniczącego 
państwa członkowskiego, fundusz może 
pożyczyć niezbędne zasoby temu 
systemowi gwarancji depozytów, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
warunki określone w art. 10 dyrektywy 
94/19/WE.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1005
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy zasoby systemu 
gwarancji depozytów nie są wystarczające 
do pokrycia płatności, które mają być 
dokonane na rzecz deponentów, a inne 
zasoby nie są bezpośrednio dostępne ze 
strony odpowiedniego uczestniczącego 
państwa członkowskiego, fundusz może 
pożyczyć niezbędne zasoby temu 
systemowi gwarancji depozytów, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
warunki określone w art. 10 dyrektywy 
94/19/WE.

skreślony

Or. de

Poprawka 1006
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy zasoby systemu 
gwarancji depozytów nie są wystarczające 
do pokrycia płatności, które mają być 
dokonane na rzecz deponentów, a inne 
zasoby nie są bezpośrednio dostępne ze 
strony odpowiedniego uczestniczącego 
państwa członkowskiego, fundusz może 
pożyczyć niezbędne zasoby temu 
systemowi gwarancji depozytów, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
warunki określone w art. 10 dyrektywy 
94/19/WE.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1007
Nils Torvalds, Anne E. Jensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy zasoby systemu 
gwarancji depozytów nie są wystarczające 
do pokrycia płatności, które mają być 
dokonane na rzecz deponentów, a inne 
zasoby nie są bezpośrednio dostępne ze 
strony odpowiedniego uczestniczącego 
państwa członkowskiego, fundusz może 
pożyczyć niezbędne zasoby temu 
systemowi gwarancji depozytów, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
warunki określone w art. 10 dyrektywy 
94/19/WE.

skreślony

Or. en

Poprawka 1008
Sari Essayah, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy zasoby systemu 
gwarancji depozytów nie są wystarczające 
do pokrycia płatności, które mają być 
dokonane na rzecz deponentów, a inne 
zasoby nie są bezpośrednio dostępne ze 
strony odpowiedniego uczestniczącego 
państwa członkowskiego, fundusz może 
pożyczyć niezbędne zasoby temu 
systemowi gwarancji depozytów, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
warunki określone w art. 10 dyrektywy 
94/19/WE.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Przyznanie funduszowi prawa do pożyczania niezbędnych zasobów powoduje znaczne 
problemy, ponieważ stworzyłoby możliwość rozszerzenia wspólnej odpowiedzialności na 
systemy gwarancji depozytów. Wiąże się to także z ryzykiem stworzenia nierównych 
warunków działania, gdyż sytuacja finansowa systemów gwarancji depozytów poszczególnych 
państw jest znacznie zróżnicowana.

Poprawka 1009
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy zasoby systemu 
gwarancji depozytów nie są wystarczające 
do pokrycia płatności, które mają być 
dokonane na rzecz deponentów, a inne 
zasoby nie są bezpośrednio dostępne ze 
strony odpowiedniego uczestniczącego 
państwa członkowskiego, fundusz może
pożyczyć niezbędne zasoby temu 
systemowi gwarancji depozytów, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
warunki określone w art. 10 dyrektywy 
94/19/WE.

4. W przypadku gdy zasoby systemu 
gwarancji depozytów nie są wystarczające 
do pokrycia płatności, które mają być 
dokonane na rzecz deponentów, a inne 
zasoby nie są bezpośrednio dostępne ze 
strony odpowiedniego uczestniczącego 
państwa członkowskiego, fundusz na 
wniosek systemu gwarancji depozytów
pożycza niezbędne zasoby temu systemowi 
gwarancji depozytów, pod warunkiem że 
spełnione są wszystkie warunki określone 
w art. 10 dyrektywy 94/19/WE.

Or. en

Poprawka 1010
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 73a
W celu zapobieżenia zakłóceniu 
konkurencji w całej Unii wykorzystanie 
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systemów gwarancji depozytów w związku 
z restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją jest w pełni zgodne z dyrektywą 
w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków […].

Or. en

Poprawka 1011
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada może utworzyć wewnętrzne 
zespoły ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji składające się 
z pracowników krajowych organów 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich.

3. Rada tworzy wewnętrzne zespoły 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji składające się z jej własnych 
pracowników i pracowników krajowych 
organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 1012
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Rada wyznaczy spośród swoich 
pracowników wyższego szczebla 
koordynatorów wewnętrznych zespołów 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji.

Or. en
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Poprawka 1013
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku nierozstrzygniętego 
sporu na szczeblu wewnętrznego zespołu 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji koordynator i/lub dowolny 
krajowy organ ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji może 
odwołać się do rady, która rozpatrzy 
i rozstrzygnie spór na swojej sesji 
wykonawczej.

Or. en

Poprawka 1014
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Krajowe organy ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji mogą nadal 
odwołać się od decyzji rady podjętej na jej 
sesji wykonawczej do Administracyjnej 
Rady ds. Przeglądu, zgodnie z nowym 
art. 49 ust. 3b.

Or. en

Poprawka 1015
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej rada, zgodnie z ogólnymi 
zasadami wspólnymi dla przepisów 
ustawowych dotyczących 
odpowiedzialności organów publicznych 
państw członkowskich, naprawia wszelkie 
szkody wyrządzone przez nią lub przez jej 
pracowników w trakcie pełnienia ich 
obowiązków – w szczególności przy 
wykonywaniu funkcji z zakresu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji – obejmujących działania lub 
zaniechania w ramach wspierania 
zagranicznych procedur restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

3. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej rada naprawia wszelkie 
szkody wyrządzone przez nią lub przez jej 
pracowników w trakcie pełnienia ich 
obowiązków – w szczególności przy 
wykonywaniu funkcji z zakresu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji – obejmujących działania lub 
zaniechania w ramach wspierania 
zagranicznych procedur restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że w ust. 3 określono, iż odpowiedzialność pozaumowną rady 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji określa się zgodnie z „ogólnymi zasadami 
wspólnymi dla przepisów ustawowych dotyczących odpowiedzialności organów publicznych 
państw członkowskich”. Nie jest jasne, co to oznacza w praktyce i jakie zasady będą 
stosowane.

Poprawka 1016
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej rada, zgodnie z ogólnymi 
zasadami wspólnymi dla przepisów 
ustawowych dotyczących 
odpowiedzialności organów publicznych 
państw członkowskich, naprawia wszelkie 
szkody wyrządzone przez nią lub przez jej 
pracowników w trakcie pełnienia ich 
obowiązków – w szczególności przy 

3. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej rada, zgodnie z ogólnymi 
zasadami wspólnymi dla przepisów 
ustawowych dotyczących 
odpowiedzialności organów publicznych 
państw członkowskich, naprawia wszelkie 
szkody wyrządzone przez nią lub przez jej 
pracowników w trakcie pełnienia ich 
obowiązków – w szczególności przy 
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wykonywaniu funkcji z zakresu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji – obejmujących działania lub 
zaniechania w ramach wspierania 
zagranicznych procedur restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

wykonywaniu funkcji z zakresu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji – obejmujących działania lub 
zaniechania w ramach wspierania 
zagranicznych procedur restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

W takich przypadkach uczestniczące 
państwa członkowskie zwracają 
nieuczestniczącym państwom 
członkowskim wszelkie poniesione przez 
nie pośrednio koszty za pośrednictwem 
wieloletnich ram finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przy założeniu, że Komisja ma brać udział w pracach rady lub ponosić za nią 
odpowiedzialność, przypadek uchybienia lub zaniechania mógłby skutkować sprawą sądową 
przeciwko niej, co mogłoby pociągnąć za sobą koszty dla rady i/lub Komisji. Ponieważ 
Komisja jest finansowana z budżetu UE, w który wkład wnosi 28 państw członkowskich, 
stosownym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zwrotu przez uczestniczące państwa 
członkowskie wszelkich kosztów poniesionych pośrednio przez nieuczestniczące państwa 
członkowskie za pośrednictwem wieloletnich ram finansowych.

Poprawka 1017
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada rekompensuje krajowemu 
organowi ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
odszkodowanie, które zasądził od niego 
sąd krajowy, lub które, w porozumieniu 
z radą, organ ten zobowiązał się wypłacić 
zgodnie z ugodą, będące skutkiem 
działania lub zaniechania popełnionego 
przez tenże krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w trakcie jakiejkolwiek 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji prowadzonej zgodnie 

4. Rada rekompensuje krajowemu 
organowi ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
odszkodowanie, które zasądził od niego 
sąd krajowy, lub które, w porozumieniu 
z radą, organ ten zobowiązał się wypłacić 
zgodnie z ugodą, będące skutkiem 
działania lub zaniechania popełnionego 
przez tenże krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w trakcie jakiejkolwiek 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji prowadzonej zgodnie 
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z niniejszym rozporządzeniem, chyba że 
takie działanie lub zaniechanie stanowi 
naruszenie prawa Unii, niniejszego 
rozporządzenia, decyzji Komisji lub 
decyzji rady, bądź stanowi oczywisty 
i poważny błąd w ocenie.

z niniejszym rozporządzeniem, chyba że 
takie działanie lub zaniechanie stanowi 
naruszenie prawa Unii, niniejszego 
rozporządzenia, decyzji Komisji lub 
decyzji rady, bądź stanowi oczywisty 
i poważny błąd w ocenie. Rekompensata 
nie może mieć wpływu na budżet Unii.

Or. en

Poprawka 1018
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada rekompensuje krajowemu 
organowi ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
odszkodowanie, które zasądził od niego 
sąd krajowy, lub które, w porozumieniu 
z radą, organ ten zobowiązał się wypłacić 
zgodnie z ugodą, będące skutkiem 
działania lub zaniechania popełnionego 
przez tenże krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w trakcie jakiejkolwiek 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji prowadzonej zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, chyba że 
takie działanie lub zaniechanie stanowi 
naruszenie prawa Unii, niniejszego 
rozporządzenia, decyzji Komisji lub 
decyzji rady, bądź stanowi oczywisty 
i poważny błąd w ocenie.

4. Rada rekompensuje krajowemu 
organowi ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczącego państwa członkowskiego 
odszkodowanie, które zasądził od niego 
sąd krajowy, lub które, w porozumieniu 
z radą, organ ten zobowiązał się wypłacić 
zgodnie z ugodą, będące skutkiem 
działania lub zaniechania popełnionego 
przez tenże krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w trakcie jakiejkolwiek 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji prowadzonej zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem, chyba że 
takie działanie lub zaniechanie stanowi 
naruszenie prawa Unii, niniejszego 
rozporządzenia, decyzji Komisji lub 
decyzji rady, bądź stanowi oczywisty 
i poważny błąd w ocenie.

Or. en

Poprawka 1019
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 78a
Odpowiedzialność Komisji w odniesieniu 

do jej zadań określonych w art. 16 
niniejszego rozporządzenia

1. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej w związku z wykonywaniem 
przez Komisję jej zadań określonych 
w art. 16 niniejszego rozporządzenia, 
zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi 
dla przepisów ustawowych dotyczących 
odpowiedzialności organów publicznych 
państw członkowskich, naprawia się 
wszelkie szkody wyrządzone przez nią lub 
przez jej pracowników w trakcie pełnienia 
ich obowiązków – w szczególności przy 
wykonywaniu funkcji z zakresu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji – obejmujących działania 
i zaniechania w ramach wspierania 
zagranicznych procedur restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.
2. Wszelkie szkody wynikające 
z odpowiedzialności pozaumownej 
określone w ust. 1 naprawia rada.
3. Koszty związane z postępowaniem 
sądowym w sprawie działania lub 
zaniechania Komisji w ramach 
wykonywania jej zadań na mocy 
niniejszego rozporządzenia 
i odszkodowanie przyznane w trakcie 
takiego postępowania nie mogą 
skutkować odpowiedzialnością budżetową 
państw członkowskich lub Unii.

Or. en

Poprawka 1020
Elisa Ferreira, Diogo Feio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wymogi dotyczące tajemnicy 
służbowej, o których mowa w ust. 1 i 2, 
mają zastosowanie również do 
obserwatorów doraźnie uczestniczących 
w posiedzeniach rady.

Or. en

Poprawka 1021
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Wymogi dotyczące tajemnicy 
służbowej, o których mowa w ust. 1 i 2, 
mają zastosowanie z zastrzeżeniem 
przepisów rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001.

Or. en

Poprawka 1022
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przejrzystość Dostęp do informacji i przetwarzanie 
danych osobowych

Or. en
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Poprawka 1023
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dokumentów posiadanych przez 
radę stosuje się rozporządzenie (WE) 
nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego 
i Rady28.

skreślony

__________________
28 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.U. L 
145 z 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Poprawka 1024
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 – przypis 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.U. L 
145 z 31.5.2001, s. 43.

skreślony

Or. en

Poprawka 1025
Elisa Ferreira
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada, w ciągu sześciu miesięcy od dnia 
jej pierwszego posiedzenia, przyjmuje 
szczegółowe zasady dotyczące stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

skreślony

Or. en

Poprawka 1026
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Decyzje podjęte przez radę na podstawie 
art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 
mogą być przedmiotem skargi do 
Rzecznika Praw Obywatelskich lub do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, po odwołaniu, w stosownych 
przypadkach, do organu odwoławczego, 
zgodnie z warunkami określonymi 
odpowiednio w art. 228 i 263 TFUE.

skreślony

Or. en

Poprawka 1027
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Osoby, które są przedmiotem decyzji
rady, mają prawo dostępu do 
dokumentacji rady, z zastrzeżeniem 
uzasadnionego interesu innych osób 
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w zakresie ochrony ich tajemnicy 
handlowej. Prawo dostępu do 
dokumentacji nie obejmuje informacji 
poufnych.

Or. en

Poprawka 1028
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszelkie przyjęte akty delegowane są 
zgodne z równoważnymi aktami 
przyjętymi na mocy dyrektywy 
[…/…dyrektywa w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków].

Or. en

Poprawka 1029
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) funkcjonowanie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz wpływ 
prowadzonych w jego ramach działań 
w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na interesy 
Unii jako całości oraz na spójność 
i integralność rynku wewnętrznego usług 
finansowych, w tym ewentualny wpływ na 
struktury krajowych systemów bankowych 
w obrębie Unii, z uwzględnieniem 
skuteczności ustaleń dotyczących 

a) funkcjonowanie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz wpływ 
prowadzonych w jego ramach działań 
w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na interesy 
Unii jako całości oraz na spójność 
i integralność rynku wewnętrznego usług 
finansowych, w tym ewentualny wpływ na 
struktury krajowych systemów bankowych 
w obrębie Unii, z uwzględnieniem 
skuteczności ustaleń dotyczących 
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współpracy i wymiany informacji 
w obrębie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, pomiędzy jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji a jednolitym 
mechanizmem nadzorczym oraz pomiędzy 
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji a krajowymi 
organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i właściwymi 
organami krajowymi nieuczestniczących 
państw członkowskich;

współpracy i wymiany informacji 
w obrębie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, pomiędzy jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji a jednolitym 
mechanizmem nadzorczym oraz pomiędzy 
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji a krajowymi 
organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i właściwymi 
organami krajowymi nieuczestniczących 
państw członkowskich. Ścisłej ocenie 
poddaje się w szczególności następujące 
wymiary:
– czy do osiągnięcia podstawowych celów 
utrzymania stabilności i zaufania 
społeczeństwa do systemu finansowego 
konieczna jest zmiana Traktatu;
– czy współpraca między jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i jednolitym 
mechanizmem nadzorczym, EUNB, 
ESMA, EIOPA i Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) oraz 
innymi organami stanowiącymi część 
ESNF jest odpowiednia;
– czy portfel inwestycyjny zgodnie z art. 70 
niniejszego rozporządzenia składa się 
z prawidłowych i zróżnicowanych 
aktywów;
– czy rozstrzygnięto kwestię powiązania 
między długiem publicznym a ryzykiem 
bankowym;
– czy mechanizm rozliczalności jest 
odpowiedni;
– czy zasady głosowania są odpowiednie.

Or. en

Poprawka 1030
Elisa Ferreira, Diogo Feio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) funkcjonowanie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz wpływ 
prowadzonych w jego ramach działań 
w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na interesy 
Unii jako całości oraz na spójność 
i integralność rynku wewnętrznego usług 
finansowych, w tym ewentualny wpływ na 
struktury krajowych systemów bankowych 
w obrębie Unii, z uwzględnieniem 
skuteczności ustaleń dotyczących 
współpracy i wymiany informacji 
w obrębie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, pomiędzy jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji a jednolitym 
mechanizmem nadzorczym oraz pomiędzy 
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji a krajowymi 
organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i właściwymi 
organami krajowymi nieuczestniczących 
państw członkowskich;

a) funkcjonowanie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji oraz wpływ 
prowadzonych w jego ramach działań 
w zakresie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji na interesy 
Unii jako całości oraz na spójność 
i integralność rynku wewnętrznego usług 
finansowych, w tym ewentualny wpływ na 
struktury krajowych systemów bankowych 
w obrębie Unii oraz ich konkurencyjność 
w porównaniu z innymi systemami 
bankowymi poza jednolitym 
mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i poza Unią, 
z uwzględnieniem skuteczności ustaleń 
dotyczących współpracy i wymiany 
informacji w obrębie jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji, pomiędzy
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji a jednolitym 
mechanizmem nadzorczym oraz pomiędzy 
jednolitym mechanizmem restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji a krajowymi 
organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i właściwymi 
organami krajowymi nieuczestniczących 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 1031
Elisa Ferreira, Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wzajemne relacje między radą d) wzajemne relacje między radą 
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a krajowymi organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczących państw członkowskich 
oraz wpływ jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na te państwa członkowskie.

a krajowymi organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
nieuczestniczących państw członkowskich 
oraz wpływ jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na te państwa członkowskie oraz 
wzajemne relacje między radą 
a krajowymi organami ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji państw 
trzecich.

Or. en

Poprawka 1032
Philippe Lamberts, Sven Giegold
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) możliwość utworzenia niezależnej od 
Komisji instytucji wspólnotowej 
wykonującej funkcje określone 
w niniejszym rozporządzeniu, w tym 
ewentualne zmiany Traktatu, których by 
to wymagało.

Or. en

Poprawka 1033
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu zapewnienia zgodności 
z art. 5a każdemu przeglądowi [dyrektywy 
w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji banków] 
towarzyszy przegląd jednolitego 
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mechanizmu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji i odwrotnie.

Or. en

Poprawka 1034
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje podejmowane przez EUNB 
zgodnie z [dyrektywą w sprawie naprawy 
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków] lub niniejszym
rozporządzeniem są zgodne z ramami 
ustanowionymi rozporządzeniem 
nr 1093/2010, w szczególności z art. 38 
ust. 1 tego rozporządzenia, a EUNB 
dopilnowuje, aby żadna decyzja nie 
rzutowała w żaden sposób na 
odpowiedzialność budżetową państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1035
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz uważa się za mechanizm 
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
w rozumieniu tytułu VII dyrektywy […].

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz uważa się za mechanizm 
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
w rozumieniu tytułu VII dyrektywy […]. 
Począwszy od tej daty dostępne środki 
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finansowe krajowych mechanizmów 
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji w 
uczestniczących państwach członkowskich 
wniesione już przez instytucje przekazuje 
się do funduszu w miejsce składek ex ante 
pobranych zgodnie z art. 66. Po 
przekazaniu tych dostępnych środków 
finansowych do funduszu żadne 
uczestniczące państwo członkowskie nie 
utrzymuje krajowego mechanizmu 
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

Or. en

Uzasadnienie

Środki z istniejących funduszy krajowych można by wpłacać w imieniu banków do jednolitego 
funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do czasu ich wyczerpania.

Poprawka 1036
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz uważa się za mechanizm 
finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich w 
rozumieniu tytułu VII dyrektywy […].

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz uważa się za mechanizm 
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
w rozumieniu tytułu VII dyrektywy […] 
i zastępuje on istniejące krajowe 
mechanizmy finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczących państw 
członkowskich.

Or. nl
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Poprawka 1037
Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz uważa się za mechanizm 
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
w rozumieniu tytułu VII dyrektywy […].

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz zastępuje mechanizm 
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
w rozumieniu tytułu VII dyrektywy […].

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie sprecyzowano tego, co dzieje się z mechanizmami finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji istniejącymi już w niektórych państwach 
członkowskich po utworzeniu jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji. Aby uniknąć podwójnego obciążenia dla instytucji, należy 
dopilnować, aby musiały one wpłacać składki wyłącznie do jednolitego funduszu. Zgodnie 
z uzasadnieniem wniosku Komisji w tekście należy określić, że fundusz ma zastąpić krajowe 
mechanizmy finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Poprawka 1038
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz uważa się za mechanizm 
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
w rozumieniu tytułu VII dyrektywy […].

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz uważa się za jedyny 
mechanizm finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
w rozumieniu tytułu VII dyrektywy […].
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Or. en

Poprawka 1039
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz uważa się za mechanizm
finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 
uczestniczących państw członkowskich 
w rozumieniu tytułu VII dyrektywy […].

Począwszy od daty rozpoczęcia 
stosowania, o której mowa w art. 88 akapit 
drugi, fundusz uważa się za część 
mechanizmu finansowania restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowych objętych zakresem 
niniejszego rozporządzenia każdego 
z uczestniczących państw członkowskich 
w rozumieniu tytułu VII dyrektywy […].

Or. en

Poprawka 1040
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada osiąga pełną zdolność do działania 
do dnia 1 stycznia 2015 r.

1. Rada osiąga pełną zdolność do działania 
do dnia 1 stycznia 2018 r.

Or. en

Poprawka 1041
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja odpowiada za utworzenie 
i początkowe działanie rady do chwili 
osiągnięcia przez radę zdolności 
operacyjnej do wykonywania własnego 
budżetu. W tym celu:

2. EBC odpowiada za utworzenie 
i początkowe działanie rady do chwili 
osiągnięcia przez radę zdolności 
operacyjnej do wykonywania własnego 
budżetu. W tym celu:

Or. en

Poprawka 1042
Elisa Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Komisja może prowadzić negocjacje 
w sprawie utworzenia instrumentu
kredytowego, o którym mowa w art. 64 
ust. 2a.

Or. en

Poprawka 1043
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87a
Utworzenie wspólnego wspólnotowego

instrumentu kredytowego (zabezpieczenia 
budżetowego) dla uczestniczących państw 

członkowskich
Zgodnie z art. 311 TFUE, który stanowi, 
że Unia pozyskuje środki niezbędne do 
osiągnięcia swoich celów i prowadzenia 
swoich polityk, oraz art. 323 TFUE, który 
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stanowi, że Parlament, Rada Unii 
Europejskiej i Komisja zapewniają 
dostępność środków finansowych 
umożliwiających Unii wykonywanie jej 
zobowiązań prawnych wobec stron 
trzecich, Komisja rozważa 
przedstawienie* Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej
wniosku ustawodawczego dotyczącego 
utworzenia wspólnego wspólnotowego
instrumentu kredytowego (zabezpieczenia 
budżetowego) dla uczestniczących państw 
członkowskich, w przypadku gdy kwoty 
pobrane zgodnie z art. 66 i 67 nie są 
bezpośrednio dostępne lub nie wystarczają 
do pokrycia wydatków poniesionych 
w wyniku wykorzystania funduszu.
Sporządzając ten wniosek, Komisja 
należycie uwzględnia ocenę i zalecenia, 
które ma przygotować grupa wysokiego 
szczebla UE ds. zasobów własnych w tej 
sprawie.
__________________
*Nie później niż rok po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia i odpowiednio 
wcześniej przed przedstawieniem wniosku 
Komisji dotyczącego powyborczego 
przeglądu wieloletnich ram finansowych
(2014–2020).

Or. en

Poprawka 1044
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 6 ust. 4 traci moc po osiągnięciu 
docelowego poziomu finansowania, 
o którym mowa w art. 65 ust. 1, 
i uzupełnieniu funduszu wspólnym
wspólnotowym instrumentem kredytowym
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(zabezpieczeniem budżetowym) dla 
uczestniczących państw członkowskich 
w celu zaradzenia sytuacjom, o których 
mowa w art. 69 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1045
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 7–23 i art. 25–38 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2015 r.

Artykuły 7–23 i art. 25–87 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2015 r.

Or. en

Poprawka 1046
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 7–23 i art. 25–38 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2015 r.

Artykuły 7–23 i art. 25–38 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien zacząć 
funkcjonować dopiero po ukończeniu przeglądu bilansów wszystkich uczestniczących banków 
i rozwiązaniu problemów związanych z „zastanymi” aktywami na szczeblu krajowym. Istotne 
jest również ukończenie i wprowadzenie w życie jednolitego mechanizmu nadzorczego 
i dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (w 
tym nowego instrumentu umorzenia lub konwersji długu) przed wdrożeniem jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.
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Poprawka 1047
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 7–23 i art. 25–38 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2015 r.

Artykuły 7–38 stosuje się od dnia 
1 stycznia 2015 r.

Or. de

Poprawka 1048
Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 stosuje się od dnia 1 stycznia 
2018 r.

skreślony

Or. de

Poprawka 1049
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 stosuje się od dnia 1 stycznia 
2018 r.

Artykuł 24 stosuje się od dnia 1 stycznia 
2015 r.

Or. en

Poprawka 1050
Burkhard Balz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 stosuje się od dnia 1 stycznia 
2018 r.

Artykuł 24 stosuje się od dnia 1 stycznia 
2015 r.

Or. en

Poprawka 1051
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 stosuje się od dnia 1 stycznia
2018 r.

Artykuł 24 stosuje się od dnia 1 lipca 
2016 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanowiskiem komisji ECON dotyczącym dyrektywy w sprawie naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.


