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Poprawka 151
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ustanawiające Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Poprawka 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na 
przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne 
braki w nadzorze finansowym, zarówno w 
poszczególnych przypadkach, jak i w 
podejściu do systemu finansowego jako 
całości. Nadzór oparty na modelach 
krajowych nie nadąża za rzeczywistością, 
w której europejskie rynki finansowe są 
zintegrowane i połączone, a liczne 
przedsiębiorstwa finansowe działają na 
szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił 
niedociągnięcia w zakresie współpracy, 
koordynacji, spójnego stosowania 
przepisów wspólnotowych i zaufania 
pomiędzy krajowymi organami nadzoru. 

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na 
przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne 
braki w nadzorze finansowym, zarówno w 
poszczególnych przypadkach, jak i w 
podejściu do systemu finansowego jako 
całości. Nadzór oparty na modelach 
krajowych nie nadąża za rzeczywistością, 
w której europejskie rynki finansowe są 
zintegrowane i połączone, a liczne 
przedsiębiorstwa finansowe działają na 
szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił 
niedociągnięcia w zakresie współpracy, 
koordynacji, spójnego stosowania 
przepisów UE i zaufania pomiędzy 
krajowymi organami nadzoru. 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie do Traktatu z Lizbony.

Poprawka 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Europejski System Organów Nadzoru 
Finansowego powinien stanowić sieć 
krajowych i wspólnotowych organów 
nadzoru finansowego, w ramach której 
bieżący nadzór nad instytucjami 
finansowymi sprawowany jest na poziomie 
krajowym, natomiast centralną rolę w 
zakresie nadzoru nad grupami 
transgranicznymi powierza się kolegiom
organów nadzorczych. Należy również 
osiągnąć większą harmonizację i spójne 
stosowanie przepisów dotyczących 
instytucji i rynków finansowych w całej
Wspólnocie. Należy powołać Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego, a także 
Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
i Europejski Organ Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych (europejskie 
organy nadzoru).

(7) Europejski System Organów Nadzoru 
Finansowego powinien stanowić sieć 
krajowych i wspólnotowych organów 
nadzoru finansowego, w ramach której 
bieżący nadzór nad instytucjami 
finansowymi, które nie mają wymiaru 
unijnego, sprawowany jest na poziomie 
krajowym. Kolegia organów nadzorczych
powinny sprawować nadzór nad 
podmiotami transgranicznymi 
niemającymi wymiaru unijnego.
Europejski Organ Nadzoru powinien 
stopniowo przejmować nadzór nad 
instytucjami finansowymi o wymiarze 
unijnym. Należy również osiągnąć większą 
harmonizację i spójne stosowanie 
przepisów dotyczących instytucji i rynków 
finansowych w całej Unii. Należy powołać 
Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia 
i pracownicze programy emerytalne) 
(zwany dalej „Organem”) oraz Europejski 
Organ Nadzoru (bankowość) i Europejski 
Organ Nadzoru (giełdy i papiery 
wartościowe), a także Europejski Organ 
Nadzoru (Wspólny Komitet). Europejska 
Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna 
stanowić część Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego.

Or. en
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Uzasadnienie

Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien dostosować się do różnych 
realiów instytucji finansowych.

Poprawka 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (zwany dalej „EIOPA”)
powinien działać, mając na uwadze 
polepszenie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym zwłaszcza poprzez 
osiągnięcie wysokiego poziomu, 
skuteczności i spójności regulacji i 
nadzoru, uwzględniając zróżnicowane 
interesy poszczególnych państw 
członkowskich; tak by chronić 
ubezpieczających i innych uposażonych; 
zapewnić integralność, efektywność i 
prawidłowe funkcjonowanie rynków 
finansowych; zabezpieczyć stabilność 
systemu finansowego i wzmocnić 
międzynarodową koordynację nadzoru 
finansowego, z korzyścią dla całej 
gospodarki, w tym dla instytucji 
finansowych i innych zainteresowanych 
stron, konsumentów i pracowników. Aby 
zrealizować te cele konieczne i właściwe 
jest, by EIOPA był organem
wspólnotowym posiadającym osobowość 
prawną oraz autonomię prawną, 
administracyjną i finansową.

(9) Organ powinien działać, mając na 
uwadze polepszenie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym zwłaszcza poprzez 
osiągnięcie wysokiego poziomu, 
skuteczności i spójności regulacji i 
nadzoru, uwzględniając zróżnicowane 
interesy poszczególnych państw 
członkowskich; tak by zapobiegać 
arbitrażowi regulacyjnemu i gwarantować 
równe szanse; chronić ubezpieczających i 
innych uposażonych; zapewnić 
integralność, efektywność i prawidłowe 
funkcjonowanie rynków finansowych; 
zabezpieczyć stabilność systemu 
finansowego, promować konwergencję 
nadzoru i wzmocnić międzynarodową 
koordynację nadzoru finansowego, biorąc 
pod uwagę potrzebę zwiększenia 
konkurencji i innowacji na rynku 
wewnętrznym, a także zapewnienia 
światowej konkurencyjności, z korzyścią 
dla całej gospodarki, w tym dla instytucji 
finansowych i innych zainteresowanych 
stron, konsumentów i pracowników. Aby 
zrealizować te cele konieczne i właściwe 
jest, by Organ był organem Unii
posiadającym osobowość prawną oraz 
autonomię prawną, administracyjną i 
finansową.

Or. en
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Poprawka 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W sprawie C-217/04 Zjednoczone 
Królestwo przeciwko Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, co 
następuje: „[…] brzmienie art. 95 TWE 
nie pozwala na wniosek, iż przepisy 
przyjęte przez prawodawcę wspólnotowego 
na podstawie tego artykułu powinny 
zostać ograniczone, jeśli chodzi o ich 
adresatów, wyłącznie do państw 
członkowskich. W rzeczywistości bowiem 
może okazać się konieczne, według oceny 
tego prawodawcy, przewidzenie 
możliwości ustanowienia organu 
wspólnotowego mającego za zadanie 
przyczynianie się do realizacji procesu 
harmonizacji, w sytuacjach gdy stosowne 
wydaje się przyjęcie niewiążących 
środków towarzyszących lub o charakterze 
ramowym dla ułatwienia jednolitego 
wykonania i stosowania aktów opartych 
na tym postanowieniu1”. Akty przyjęte na
podstawie art. 95 traktatu WE (obecnie 
art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) mogą mieć formę dyrektyw 
lub rozporządzeń. Przykładowo: 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji powołano 
rozporządzeniem (WE) nr 460/2004 z dnia 
10 marca 2004 r.2 i również Organ 
zostanie ustanowiony na mocy 
rozporządzenia. 
1 Wyrok z dnia 2 maja 2006 r., pkt 44.
2 Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Orzecznictwo dotyczące środków odnoszących się do instytucji UE lub organów 
wspólnotowych.

Poprawka 156
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu ustanawiającego 
zharmonizowane standardy techniczne w 
zakresie usług finansowych, tak by 
zapewnić, również poprzez jednolity zbiór 
przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę deponentów, inwestorów i 
konsumentów w całej Europie. Ponieważ 
EIOPA charakteryzuje wysoki poziom 
wiedzy specjalistycznej, efektywne i 
właściwe jest powierzenie mu, w 
dziedzinach określonych prawem 
wspólnotowym, opracowania projektów 
standardów technicznych, które nie 
wymagają podejmowania decyzji 
politycznych. Komisja powinna 
zatwierdzić te projekty standardów zgodnie 
z prawem wspólnotowym w celu nadania 
im wiążącej mocy prawnej. Komisja musi 
przyjąć projekty standardów technicznych. 
Podlegałyby one zmianom, jeżeli 
przykładowo projekty standardów 
technicznych byłyby niezgodne z prawem 
wspólnotowym bądź byłyby sprzeczne z 
zasadą proporcjonalności lub z 
podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych określonymi w dorobku 
prawnym Wspólnoty dotyczącym usług 
finansowych. Aby zapewnić sprawną i 
przyspieszoną procedurę przyjmowania 
tych standardów, należy ustalić określony 
termin, w którym Komisja powinna podjąć 

(13) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu ustanawiającego 
zharmonizowane standardy techniczne w 
zakresie usług finansowych, tak by 
zapewnić, również poprzez jednolity zbiór 
przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę deponentów, inwestorów i 
konsumentów w całej Europie. Ponieważ 
Organ charakteryzuje wysoki poziom 
wiedzy specjalistycznej, efektywne i 
właściwe jest powierzenie mu, w 
dziedzinach określonych prawem Unii, 
opracowania projektów standardów 
technicznych, które nie wymagają 
podejmowania decyzji politycznych. 
Dlatego standardy te nie powinny być 
sprzeczne z prawodawstwem żadnego z 
państw członkowskich, ponieważ takie 
prawodawstwo sugeruje obecność decyzji 
politycznych. Komisja powinna 
zatwierdzić te projekty standardów zgodnie 
z prawem Unii w celu nadania im wiążącej 
mocy prawnej. Komisja musi przyjąć bądź 
odrzucić projekty standardów technicznych 
na podstawie jasnych i przejrzystych 
zasad. Zostałyby one odrzucone, jeżeli 
przykładowo projekty standardów 
technicznych byłyby niezgodne z prawem 
Unii bądź byłyby sprzeczne z zasadą 
proporcjonalności lub z podstawowymi 
zasadami rynku wewnętrznego w obszarze 
usług finansowych określonymi w dorobku 
prawnym Unii dotyczącym usług 
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decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. finansowych. Aby zapewnić sprawną i 
przyspieszoną procedurę przyjmowania 
tych standardów, należy ustalić określony 
termin, w którym Komisja powinna podjąć 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Procedura opracowywania 
standardów technicznych określona w 
niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez 
uszczerbku dla uprawnień Komisji w 
zakresie przyjmowania z własnej 
inicjatywy środków wykonawczych w 
drodze procedury komitetowej na 
poziomie 2 procedury Lamfalussy’ego, 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem 
wspólnotowym. Kwestie dotyczące 
standardów technicznych nie wymagają 
decyzji politycznych, a ich treść jest 
określona przez wspólnotowe akty prawne 
przyjęte na poziomie 1. Opracowanie 
projektów standardów przez EIOPA 
gwarantuje pełne wykorzystanie 
specjalistycznej wiedzy specjalistycznej 
krajowych organów nadzoru.

(14) Komisja powinna zatwierdzić te 
projekty standardów w celu nadania im 
wiążącej mocy prawnej. Będą one 
podlegały zmianom, jeżeli przykładowo 
będą niezgodne z prawem Unii, będą 
sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub 
z podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych określonymi w dorobku 
prawnym Unii Europejskiej dotyczącym 
usług finansowych. Aby zapewnić 
sprawną i przyspieszoną procedurę 
przyjmowania tych standardów, należy 
ustalić określony termin, w którym 
Komisja powinna podjąć decyzję w 
sprawie ich zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zatwierdzenie przez Komisję standardów technicznych w celu nadania im wiążącej mocy 
prawnej powinno być ograniczone, aby główną rolę powierzyć Organowi. Komisja może ich 
nie zatwierdzić w bardzo szczegółowo określonych przypadkach.
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Poprawka 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W dziedzinach nieobjętych 
standardami technicznymi EIOPA
powinien mieć uprawnienia do wydawania 
niewiążących wytycznych i zaleceń w 
sprawie stosowania prawodawstwa 
wspólnotowego. W celu zapewnienia 
przejrzystości i zwiększenia przestrzegania 
przez krajowe organy nadzoru tych 
wytycznych i zaleceń, krajowe organy 
nadzoru powinny być zobowiązane do 
przedstawienia powodów niezastosowania 
się do tych wytycznych i zaleceń.

(15) W dziedzinach nieobjętych 
standardami technicznymi Organ powinien 
mieć uprawnienia do wydawania 
wytycznych i zaleceń w sprawie 
stosowania prawodawstwa UE. W celu 
zapewnienia przejrzystości i zwiększenia 
przestrzegania przez krajowe organy 
nadzoru tych wytycznych i zaleceń, 
krajowe organy nadzoru powinny być 
zobowiązane do publicznego
przedstawienia powodów niezastosowania 
się do tych wytycznych i zaleceń, żeby 
zachować pełną przejrzystość wobec 
uczestników rynku. W obszarach 
nieobjętych standardami technicznymi 
Organ powinien wypracowywać 
i upowszechniać najlepsze wzorce.

Or. en

Uzasadnienie

Orientacyjne zalecenia powinny być znane uczestnikomi rynku i opinii publicznej, aby nadać 
im jak najbardziej wiążącą moc.

Poprawka 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się 
do zalecenia, Komisja – w celu 
zapewniania przestrzegania prawa 
wspólnotowego – powinna być 

(18) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się 
do zalecenia w terminie wyznaczonym 
przez Organ, Organ – w celu zapewniania 
przestrzegania prawa UE – powinien
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uprawniona do skierowania do danego 
krajowego organu nadzoru decyzji o 
bezpośrednich skutkach prawnych, na 
którą można się powoływać przed sądami i 
organami i która może być egzekwowana 
na mocy art. 226 Traktatu. 

niezwłocznie skierować do danego 
krajowego organu nadzoru decyzję
o bezpośrednich skutkach prawnych, na 
którą można się powoływać przed sądami 
i organami i która może być egzekwowana 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do Traktatu z Lizbony.

Poprawka 160
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się 
do zalecenia, Komisja – w celu 
zapewniania przestrzegania prawa 
wspólnotowego – powinna być uprawniona 
do skierowania do danego krajowego 
organu nadzoru decyzji o bezpośrednich 
skutkach prawnych, na którą można się 
powoływać przed sądami i organami i 
która może być egzekwowana na mocy art. 
226 Traktatu.

(18) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się 
do zalecenia, Komisja – w celu 
zapewniania przestrzegania prawa Unii 
Europejskiej – powinna być uprawniona 
do skierowania do danego krajowego 
organu nadzoru formalnej opinii o 
bezpośrednich skutkach prawnych, na 
którą można się powoływać przed sądami i 
organami i która może być egzekwowana 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 161
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej i 
skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EIOPA powinien zatem móc
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
podejmowania konkretnych działań w 
celu zapobiegania sytuacjom 
nadzwyczajnym. Decydowanie o 
transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej 
wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, 
a zatem powinno zostać powierzone 
Komisji Europejskiej. Aby zapewnić 
skuteczną reakcję na sytuację 
nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez krajowy 
organ nadzoru, EIOPA powinien 
posiadać uprawnienia do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych w 
obszarach prawa wspólnotowego 
bezpośrednio obowiązującego instytucje 
finansowe celem ograniczenia skutków 
kryzysu i przywrócenia zaufania do 
rynków. 

skreślony

Or. en
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Poprawka 162
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej i 
skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EIOPA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
podejmowania konkretnych działań w celu 
zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. 
Decydowanie o transgranicznej sytuacji 
nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem 
uznaniowości, a zatem powinno zostać 
powierzone Komisji Europejskiej. Aby 
zapewnić skuteczną reakcję na sytuację 
nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez krajowy 
organ nadzoru, EIOPA powinien 
posiadać uprawnienia do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych w 
obszarach prawa wspólnotowego 
bezpośrednio obowiązującego instytucje 
finansowe celem ograniczenia skutków 
kryzysu i przywrócenia zaufania do 
rynków.

(20) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania 
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego w Unii 
Europejskiej wymagają szybkiej 
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Unii Europejskiej. Organ powinien zatem 
móc zobowiązywać krajowe organy 
nadzoru do podejmowania konkretnych 
działań w celu zapobiegania sytuacjom 
nadzwyczajnym. Mając na uwadze 
delikatny charakter tej kwestii, prawo do 
stwierdzania wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnej powinna mieć Rada po 
przeprowadzeniu odpowiednich 
konsultacji z Komisją, ESRB oraz w 
odpowiednich przypadkach z europejskimi 
organami nadzoru.

Or. en
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Poprawka 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej i 
skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EIOPA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
podejmowania konkretnych działań w celu 
zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. 
Decydowanie o transgranicznej sytuacji 
nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem 
uznaniowości, a zatem powinno zostać 
powierzone Komisji Europejskiej. Aby 
zapewnić skuteczną reakcję na sytuację 
nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez krajowy 
organ nadzoru, EIOPA powinien posiadać 
uprawnienia do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w obszarach prawa 
wspólnotowego bezpośrednio 
obowiązującego instytucje finansowe 
celem ograniczenia skutków kryzysu i 
przywrócenia zaufania do rynków. 

(20) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania 
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego w Unii
wymagają szybkiej i skoordynowanej 
odpowiedzi na szczeblu Unii. Organ
powinien zatem móc zobowiązywać 
krajowe organy nadzoru do podejmowania 
konkretnych działań w celu zapobiegania 
sytuacjom nadzwyczajnym. Europejska 
Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna 
stwierdzać występowanie sytuacji 
nadzwyczajnej. Aby zapewnić skuteczną 
reakcję na sytuację nadzwyczajną 
w przypadku niepodejmowania działań 
przez właściwy krajowy organ nadzoru, 
Organ powinien posiadać uprawnienia do 
przyjęcia w ostateczności decyzji 
skierowanych bezpośrednio do instytucji 
finansowych w obszarach prawa unijnego
bezpośrednio obowiązującego instytucje 
finansowe celem ograniczenia skutków 
kryzysu i przywrócenia zaufania do 
rynków. 

Or. en

Uzasadnienie

ESRB jest organem odpowiedzialnym za nadzór makroekonomiczny, a zatem jest 
najodpowiedniejszym organem do ogłaszania, że wystąpiła sytuacja nadzwyczajna.
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Poprawka 164
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej i 
skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EIOPA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
podejmowania konkretnych działań w celu 
zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. 
Decydowanie o transgranicznej sytuacji 
nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem 
uznaniowości, a zatem powinno zostać 
powierzone Komisji Europejskiej. Aby 
zapewnić skuteczną reakcję na sytuację 
nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez krajowy 
organ nadzoru, EIOPA powinien posiadać 
uprawnienia do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w obszarach prawa 
wspólnotowego bezpośrednio 
obowiązującego instytucje finansowe 
celem ograniczenia skutków kryzysu i 
przywrócenia zaufania do rynków.

(20) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania 
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego w Unii
wymagają szybkiej i skoordynowanej 
odpowiedzi na szczeblu Unii. Organ
powinien zatem móc zobowiązywać 
krajowe organy nadzoru do podejmowania 
konkretnych działań w celu zapobiegania 
sytuacjom nadzwyczajnym. Decydowanie 
o transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej 
wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, 
a zatem powinno zostać powierzone 
Radzie. Aby zapewnić skuteczną reakcję 
na sytuację nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez krajowy 
organ nadzoru, Organ powinien posiadać 
uprawnienia do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w obszarach prawa 
unijnego bezpośrednio obowiązującego 
instytucje finansowe celem ograniczenia 
skutków kryzysu i przywrócenia zaufania 
do rynków.

Or. en

Poprawka 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia efektywnego i 
skutecznego nadzoru oraz 

(21) W celu zapewnienia efektywnego i 
skutecznego nadzoru oraz 
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zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
krajowych organów nadzoru w 
poszczególnych państwach członkowskich 
EIOPA powinien móc rozstrzygać spory 
między tymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego krajowe organy nadzoru mogą 
dojść do porozumienia. Uprawnienia 
EIOPA powinny obejmować spory 
dotyczące obowiązków proceduralnych w 
ramach współpracy, a także interpretacji i 
stosowania prawa wspólnotowego w 
decyzjach nadzorczych. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych w 
prawodawstwie sektorowym. W przypadku 
niepodejmowania działań przez dany 
krajowy organ nadzoru EIOPA powinien 
być uprawniony do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych w 
obszarach prawa wspólnotowego
bezpośrednio je obowiązującego. 

zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
krajowych organów nadzoru w 
poszczególnych państwach członkowskich 
Organ powinien móc rozstrzygać spory 
między tymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego krajowe organy nadzoru mogą 
dojść do porozumienia. Uprawnienia 
Organu w tym zakresie powinny zostać 
określone w prawodawstwie sektorowym, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2. Konieczne 
jest przestrzeganie istniejących 
mechanizmów pojednawczych 
przewidzianych w prawodawstwie 
sektorowym. W przypadku 
niepodejmowania działań przez dany 
krajowy organ nadzoru Organ powinien 
być uprawniony do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych w 
obszarach prawa unijnego bezpośrednio je 
obowiązującego. 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka jest konsekwencją poprawki zaproponowanej do art. 11 ust. 1, 
dotyczącej zakresu „obowiązkowej mediacji”. Projekt rozporządzenia powinien jedynie 
wskazywać na uprawnienia EIOPA w zakresie „obowiązkowej mediacji” oraz procedurę. 
Zakres „obowiązkowej mediacji” należy określić jednak na podstawie konkretnych 
przypadków w prawodawstwie sektorowym.

Poprawka 166
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia efektywnego i 
skutecznego nadzoru oraz 

(21) W celu zapewnienia efektywnego i 
skutecznego nadzoru oraz 
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zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
krajowych organów nadzoru w 
poszczególnych państwach członkowskich 
EIOPA powinien móc rozstrzygać spory 
między tymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego krajowe organy nadzoru mogą 
dojść do porozumienia. Uprawnienia 
EIOPA powinny obejmować spory 
dotyczące obowiązków proceduralnych w 
ramach współpracy, a także interpretacji i 
stosowania prawa wspólnotowego w 
decyzjach nadzorczych. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych w 
prawodawstwie sektorowym. W przypadku 
niepodejmowania działań przez dany 
krajowy organ nadzoru EIOPA powinien 
być uprawniony do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych w 
obszarach prawa wspólnotowego
bezpośrednio je obowiązującego. 

zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
krajowych organów nadzoru w 
poszczególnych państwach członkowskich 
Organ powinien móc rozstrzygać spory 
między tymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego krajowe organy nadzoru mogą 
dojść do porozumienia. Uprawnienia 
Organu powinny obejmować spory 
dotyczące obowiązków proceduralnych 
w ramach współpracy, a także interpretacji 
i stosowania prawa unijnego w decyzjach 
nadzorczych. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych w 
prawodawstwie sektorowym. W przypadku 
niepodejmowania działań przez dany 
krajowy organ nadzoru Organ powinien 
być uprawniony do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych w 
obszarach prawa unijnego bezpośrednio je 
obowiązującego. W przypadkach gdy 
odnośne prawodawstwo UE przyznaje 
prawo decydowania państwom 
członkowskim, decyzje podjęte przez 
Organ nie mogą zastąpić wykonania tego 
prawa decydowania w zgodzie z prawem 
Unii.

Or. en

Poprawka 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia efektywnego i 
skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 

(21) W celu zapewnienia efektywnego i 
skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
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właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich Organ powinien 
móc rozstrzygać spory między tymi 
właściwymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego właściwe organy mogą dojść do 
porozumienia. Uprawnienia EIOPA
powinny obejmować spory dotyczące 
obowiązków proceduralnych w ramach 
współpracy, a także interpretacji i 
stosowania prawa wspólnotowego w 
decyzjach nadzorczych. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych w 
prawodawstwie sektorowym. W przypadku 
niepodejmowania działań przez dany 
krajowy organ nadzoru EIOPA powinien 
być uprawniony do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych w 
obszarach prawa wspólnotowego
bezpośrednio je obowiązującego. 

właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich Organ powinien 
móc rozstrzygać spory między tymi 
właściwymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego właściwe organy mogą dojść do 
porozumienia. Uprawnienia Organu
powinny obejmować spory dotyczące 
obowiązków proceduralnych w ramach 
współpracy, a także interpretacji 
i stosowania prawa unijnego w decyzjach 
nadzorczych. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych w 
prawodawstwie sektorowym. W przypadku 
niepodejmowania działań przez dany 
krajowy organ nadzoru Organ powinien 
być uprawniony do przyjęcia w 
ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych w 
obszarach prawa unijnego bezpośrednio je 
obowiązującego. Ma to także zastosowanie 
do sporów w kolegiach organów 
nadzorczych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozstrzyganie sporów w kolegium organów nadzorczych.

Poprawka 168
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21a. Ponadto w deklaracji w sprawie 
wzmocnienia systemu finansowego, 
przyjętej na szczycie przywódców G-20, 
który odbył się w Londynie w dniu 2 
kwietnia 2009 r., wezwano do „określenia 
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wytycznych dla kolegiów nadzorczych, 
wspierania ich tworzenia i 
funkcjonowania oraz uczestnictwa w nich, 
w tym poprzez bieżącą identyfikację firm 
transgranicznych o największym 
znaczeniu systemowym”.

Or. en

Poprawka 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Kryzys pokazał główne słabe punkty 
w istniejących podejściach do nadzoru 
transgranicznych instytucji finansowych, 
w szczególności największych 
i najbardziej złożonych instytucji, których 
bankructwo może spowodować szkody 
systemowe. Te słabe punkty mają swoje 
źródło w różnych obszarach działalności 
instytucji finansowych oraz w organach 
nadzoru. Instytucje działają na rynku, 
który nie posiada granic, natomiast 
kompetencje organów nadzorczych są 
ograniczone granicami państw.

Or. en

Uzasadnienie

Kryzys pokazał główne słabe punkty w zakresie nadzoru transgranicznych instytucji 
finansowych, w szczególności największych i najbardziej złożonych instytucji („zbyt dużych, 
by mogły upaść”)
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Poprawka 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Mechanizm współpracy 
wykorzystywany w celu rozwiązania 
problemu tego asynchronizmu okazały się 
wyraźnie niewystarczające. Jak 
stwierdzono w  opublikowanym w marcu 
2009 r. sprawozdaniu Turnera, „należyte 
uregulowania wymagają albo zwiększenia 
uprawnień krajowych, co oznacza 
mniejsze otwarcie rynku wewnętrznego, 
albo większego stopnia integracji 
europejskiej”. 

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystywane do tej pory mechanizmy współpracy nie były wystarczające, aby zapobiec 
upadkowi dużych i złożonych instytucji finansowych, co spowodowało ryzyko dla stabilności 
całego systemu finansowego.

Poprawka 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21c) Rozwiązanie unijne wymaga 
wzmocnienia kolegiów organów 
nadzorczych w zakresie nadzoru 
transgranicznych instytucji finansowych 
oraz stopniowego przenoszenia uprawnień 
nadzorczych w odniesieniu do instytucji 
finansowych o wymiarze unijnym na 
organ unijny. Instytucje finansowe 
o wymiarze unijnym obejmują instytucje, 
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które działają w wymiarze 
transgranicznym, jak również instytucje 
działające na terytoriach krajowych, o ile 
ich upadek mógłby stanowić zagrożenie 
dla stabilności jednolitego rynku 
finansowego Unii. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozwiązanie europejskie wymaga silniejszych kolegiów organów nadzorczych oraz organu 
europejskiego uprawnionego do nadzorowania instytucji o wymiarze unijnym. Jak 
stwierdzono w sprawozdaniu Turnera z 2009 r. (s. 37), to wspólne podejście wymaga 
„bardziej europejskiej koordynacji, uregulowań, nadzoru i ubezpieczeń depozytów”.

Poprawka 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21d) Rozwiązanie krajowe sugeruje 
większe uprawnienia krajowe państwa 
przyjmującego w zakresie regulowania i 
nadzoru jednostek zależnych firm 
mających siedzibę w innych państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Wnioski z kryzysu pokazują, że obecne przepisy i ustalenia są nie do obrony w przyszłości i 
należy dokonać zmian, idąc albo w kierunku koordynacji na poziomie europejskim, albo w 
kierunku rozwiązania krajowego, które wymaga przyznania organowi nadzorczemu państwa 
przyjmującego dodatkowych uprawnień. 
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Poprawka 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21e) Kolegia organów nadzorczych 
powinny mieć uprawnienia w zakresie 
opracowywania przepisów nadzorczych 
służących spójnemu stosowaniu prawa 
Unii. Organ powinien mieć pełne prawa 
uczestnictwa w kolegiach organów 
nadzorczych w celu usprawniania 
funkcjonowania procesu wymiany 
informacji oraz celem promowania 
konwergencji i spójności stosowania 
prawa Unii przez kolegia. Organ powinien 
przejąć wiodącą rolę w nadzorowaniu 
transgranicznych instytucji finansowych 
działających w Unii. Na Organie 
powinien także spoczywać obowiązek 
mediacyjny z myślą o rozwiązywaniu 
konfliktów pomiędzy krajowymi organami 
nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

W celu przyznania Organowi wiodącej roli w ramach kolegiów organów nadzorczych w 
rozwiązywaniu konfliktów między krajowymi organami nadzoru.

Poprawka 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21f) Kolegia organów nadzorczych 
powinny odgrywać istotną rolę 
w efektywnym, skutecznym i spójnym 
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nadzorze transgranicznych instytucji 
finansowych niemających wymiaru 
unijnego, jednak w większości 
przypadków daje się wciąż zauważyć 
różnice między normami i praktykami 
w poszczególnych krajach. Nie ma sensu 
konsolidowanie podstawowych 
rozporządzeń finansowych, jeżeli praktyki 
w dziedzinie nadzoru nie są spójne. Jak 
zauważono w sprawozdaniu de 
Larosière’a, „należy unikać arbitrażu 
regulacyjnego i zakłóceń konkurencji 
wynikających z różnych praktyk 
nadzorczych, gdyż mogą one naruszyć 
stabilność finansową – między innymi 
poprzez zachęcanie do przenoszenia 
działalności finansowej do krajów
o bardziej łagodnym systemie nadzoru. 
System nadzoru musi być postrzegany 
jako uczciwy i zrównoważony.”

Or. en

Uzasadnienie

Rozwiązanie z wykorzystaniem kolegiów organów nadzorczych nie kończy się niespójnością 
kryterów i praktyk w zakresie nadzoru.

Poprawka 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Nadzór ostrożnościowy nad 
instytucjami o wymiarze unijnym należy 
powierzyć Europejskiemu Organowi 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne). Krajowe organy 
nadzoru powinny działać jako 
przedstawiciele Europejskiego Organu 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne), a kontrolując 
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transgraniczne instytucje o wymiarze 
unijnym, powinny stosować się do zaleceń 
Organu.

Or. en

Uzasadnienie

Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami o wymiarze unijnym należy powierzyć Organowi 
(działającemu za pośrednictwem krajowych organów nadzoru).

Poprawka 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Należy wskazać instytucje o 
wymiarze unijnym, biorąc pod uwagę 
normy międzynarodowe

Or. en

Uzasadnienie

Identyfikacja instytucji finansowej o wymiarze unijnym.

Poprawka 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) Należy utworzyć Europejski 
Ubezpieczeniowy Program Gwarancyjny 
(zwany dalej „Programem”) w celu 
ochrony ubezpieczających, uposażonych i 
instytucji zmagających się z trudnościami, 
jeżeli mogłyby one stanowić zagrożenie 
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dla stabilności finansowej jednolitego 
rynku finansowego Unii. Program 
powinien być finansowany ze składek tych 
instytucji, z instrumentów dłużnych 
emitowanych przez Program lub w 
wyjątkowych okolicznościach ze składek 
państw członkowskich, których sytuacja 
dotyczy, zgodnie z uprzednio ustalonymi 
kryteriami (zmienionym protokołem 
ustaleń). Składki na Program powinny 
zastąpić składki przekazywane na rzecz 
krajowych ubezpieczeniowych programów 
gwarancyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć program europejski, aby zminimalizować ryzyko podatników. To rozwiązanie 
stosowane jest równolegle z rozwiązanym przewidzianym w rozporządzeniu dotyczacym 
sektora bankowego.

Poprawka 178
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Narzędziem przydatnym w 
funkcjonowaniu sieci organów nadzoru 
może być przekazywanie zadań i 
obowiązków, tak by ograniczyć powielanie 
zadań organów nadzoru, wspierać 
współpracę, a tym samym usprawnić 
proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia 
spoczywające na instytucjach finansowych. 
Rozporządzenie powinno zatem zapewniać 
jasne podstawy prawne dla takiego 
przekazywania zadań i obowiązków. 
Przekazywanie zadań oznacza, że zadania 
są wykonywane przez inny organ nadzoru, 
a nie przez właściwy organ nadzoru, 
podczas gdy odpowiedzialność za 
podejmowanie decyzji nadzorczych nadal 

(23) Narzędziem przydatnym w 
funkcjonowaniu sieci organów nadzoru 
może być przekazywanie zadań i 
obowiązków, tak by ograniczyć powielanie 
zadań organów nadzoru, wspierać 
współpracę, a tym samym usprawnić 
proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia 
spoczywające na instytucjach finansowych. 
Rozporządzenie powinno zatem zapewniać 
jasne podstawy prawne dla takiego 
przekazywania zadań i obowiązków. 
Państwo członkowskie może ograniczyć 
uprawnienia krajowego organu nadzoru 
do przekazywania zadań. Przekazywanie 
zadań oznacza, że zadania są wykonywane 
przez inny organ nadzoru, a nie przez 
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spoczywa na organie przekazującym. 
Dzięki przekazywaniu obowiązków 
pojedynczy krajowy organ nadzoru, 
któremu przekazano obowiązki, może w 
swoim imieniu decydować o pewnych 
kwestiach dotyczących nadzoru zamiast 
innego krajowego organu nadzoru. 
Przekazywanie zadań i obowiązków 
powinno być regulowane zasadą 
przyznawania kompetencji nadzorczych 
organowi nadzoru, który ze względu na 
swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia 
działań w przedmiotowej sprawie. 
Przekazywanie obowiązków może być 
odpowiednim rozwiązaniem przykładowo 
ze względu na ekonomię skali lub zakresu, 
spójność w ramach nadzoru grupy oraz 
optymalizację wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej między organami nadzoru. 
Odpowiednie prawodawstwo wspólnotowe
może bliżej określać zasady przekazywania 
obowiązków w ramach umowy. EIOPA
powinien ułatwiać zawieranie umów 
dotyczących przekazywania zadań i 
obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. EIOPA powinien być 
informowany z wyprzedzeniem o 
zamierzonym zawarciu umowy w sprawie 
przekazania, tak by móc wyrazić swoją 
opinię w stosownych przypadkach. 
Powinien on scentralizować publikację 
takich umów, aby zapewnić terminowe, 
przejrzyste i łatwo dostępne informacje na 
temat umowy dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

właściwy organ nadzoru, podczas gdy 
odpowiedzialność za podejmowanie 
decyzji nadzorczych nadal spoczywa na
organie przekazującym. Dzięki 
przekazywaniu obowiązków pojedynczy 
krajowy organ nadzoru, któremu 
przekazano obowiązki, powinien móc w 
swoim imieniu decydować o pewnych 
kwestiach dotyczących nadzoru zamiast 
innego krajowego organu nadzoru. 
Przekazywanie zadań i obowiązków 
powinno być regulowane zasadą 
przyznawania kompetencji nadzorczych 
organowi nadzoru, który ze względu na 
swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia 
działań w przedmiotowej sprawie. 
Przekazywanie obowiązków może być 
odpowiednim rozwiązaniem przykładowo 
ze względu na ekonomię skali lub zakresu, 
spójność w ramach nadzoru grupy oraz 
optymalizację wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej między organami nadzoru. 
Odpowiednie prawodawstwo unijne może 
bliżej określać zasady przekazywania 
obowiązków w ramach umowy. Organ
powinien ułatwiać zawieranie umów 
dotyczących przekazywania zadań i 
obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. Organ powinien być 
informowany z wyprzedzeniem o 
zamierzonym zawarciu umowy w sprawie 
przekazania, tak by móc wyrazić swoją 
opinię w stosownych przypadkach. 
Powinien on scentralizować publikację 
takich umów, aby zapewnić terminowe, 
przejrzyste i łatwo dostępne informacje na 
temat umowy dla wszystkich 
zainteresowanych stron. 

Or. en
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Poprawka 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Narzędziem przydatnym w 
funkcjonowaniu sieci organów nadzoru 
może być przekazywanie zadań i 
obowiązków, tak by ograniczyć powielanie 
zadań organów nadzoru, wspierać 
współpracę, a tym samym usprawnić 
proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia 
spoczywające na instytucjach finansowych. 
Rozporządzenie powinno zatem zapewniać 
jasne podstawy prawne dla takiego 
przekazywania zadań i obowiązków. 
Przekazywanie zadań oznacza, że zadania 
są wykonywane przez inny organ nadzoru, 
a nie przez właściwy organ nadzoru, 
podczas gdy odpowiedzialność za 
podejmowanie decyzji nadzorczych nadal 
spoczywa na organie przekazującym. 
Dzięki przekazywaniu obowiązków 
pojedynczy krajowy organ nadzoru, 
któremu przekazano obowiązki, może w 
swoim imieniu decydować o pewnych 
kwestiach dotyczących nadzoru zamiast 
innego krajowego organu nadzoru. 
Przekazywanie zadań i obowiązków 
powinno być regulowane zasadą 
przyznawania kompetencji nadzorczych 
organowi nadzoru, który ze względu na 
swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia 
działań w przedmiotowej sprawie. 
Przekazywanie obowiązków może być 
odpowiednim rozwiązaniem przykładowo 
ze względu na ekonomię skali lub zakresu, 
spójność w ramach nadzoru grupy oraz 
optymalizację wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej między organami nadzoru. 
Odpowiednie prawodawstwo wspólnotowe 
może bliżej określać zasady przekazywania 
obowiązków w ramach umowy. EIOPA
powinien ułatwiać zawieranie umów 

(23) Narzędziem przydatnym w 
funkcjonowaniu sieci organów nadzoru 
może być przekazywanie zadań i 
obowiązków, tak by ograniczyć powielanie 
zadań organów nadzoru, wspierać 
współpracę, a tym samym usprawnić 
proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia 
spoczywające na instytucjach finansowych. 
Rozporządzenie powinno zatem zapewniać 
jasne podstawy prawne dla takiego 
przekazywania zadań i obowiązków. 
Przekazywanie zadań oznacza, że zadania 
są wykonywane przez inny organ nadzoru, 
a nie przez właściwy organ nadzoru, 
podczas gdy odpowiedzialność za 
podejmowanie decyzji nadzorczych nadal 
spoczywa na organie przekazującym. 
Dzięki przekazywaniu obowiązków 
pojedynczy krajowy organ nadzoru, 
któremu przekazano obowiązki, powinien 
móc w swoim imieniu decydować o 
pewnych kwestiach dotyczących nadzoru 
zamiast Organu lub zamiast innego 
krajowego organu nadzoru. Przekazywanie 
zadań i obowiązków powinno być 
regulowane zasadą przyznawania 
kompetencji nadzorczych organowi 
nadzoru, który ze względu na swoją 
pozycję jest odpowiedni do podjęcia 
działań w przedmiotowej sprawie. 
Przekazywanie obowiązków może być 
odpowiednim rozwiązaniem przykładowo 
ze względu na ekonomię skali lub zakresu, 
spójność w ramach nadzoru grupy oraz 
optymalizację wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej między organami nadzoru. 
Odpowiednie prawodawstwo UE może 
bliżej określać zasady przekazywania 
obowiązków w ramach umowy. Organ
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dotyczących przekazywania zadań i 
obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. EIOPA powinien być 
informowany z wyprzedzeniem o 
zamierzonym zawarciu umowy w sprawie 
przekazania, tak by móc wyrazić swoją 
opinię w stosownych przypadkach. 
Powinien on scentralizować publikację 
takich umów, aby zapewnić terminowe, 
przejrzyste i łatwo dostępne informacje na 
temat umowy dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

powinien ułatwiać i monitorować 
zawieranie umów dotyczących 
przekazywania zadań i obowiązków 
między krajowymi organami nadzoru za 
pomocą wszelkich właściwych środków. 
Organ powinien być informowany z 
wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu 
umowy w sprawie przekazania, tak by móc 
wyrazić swoją opinię w stosownych 
przypadkach. Powinien on scentralizować 
publikację takich umów, aby zapewnić 
terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne 
informacje na temat umowy dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Powinien on 
identyfikować i upowszechniać najlepsze 
wzorce dotyczące przekazywania zadań i 
obowiązków oraz umów o przekazaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć program europejski, aby zminimalizować ryzyko podatników. To rozwiązanie 
stosowane jest równolegle z rozwiązanym przewidzianym w rozporządzeniu dotyczacym 
sektora bankowego.

Poprawka 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) EIOPA powinien aktywnie wspierać 
skoordynowaną reakcję Wspólnoty w 
zakresie nadzoru, w szczególności w 
przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, która może potencjalnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych bądź 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie. Oprócz uprawnień do 
podejmowania działania w sytuacjach 
nadzwyczajnych EIOPA powinno zatem 

(26) Organ powinien aktywnie wspierać 
skoordynowaną reakcję Unii w zakresie 
nadzoru, w szczególności w celu 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych bądź stabilności systemu 
finansowego w Unii. Oprócz uprawnień do 
podejmowania działania w sytuacjach 
nadzwyczajnych Organowi powinno zatem 
zostać powierzone zadanie ogólnej 
koordynacji. Niezakłócony przepływ 
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zostać powierzone zadanie ogólnej 
koordynacji w ramach Europejskiego 
Systemu Organów Nadzoru Finansowego. 
Niezakłócony przepływ wszystkich 
istotnych informacji pomiędzy właściwymi 
organami powinien stać się centralnym 
punktem działań EIOPA.

wszystkich istotnych informacji pomiędzy 
właściwymi organami powinien stać się 
centralnym punktem działań Organu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka lepiej odzwierciedla zadania organów w zakresie koordynacji, aby 
zapewnić właściwe funkcjonowanie rynków finansowych.

Poprawka 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, EIOPA
powinien wspierać dialog i współpracę z 
organami nadzoru spoza Wspólnoty. 
Powinien w pełni respektować obecne 
funkcje i kompetencje instytucji 
europejskich w stosunkach z organami 
spoza Wspólnoty i na forach 
międzynarodowych.

(28) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, Organ
powinien reprezentować Unię Europejską 
w dialogu i współpracy z organami 
nadzoru spoza Unii. 

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna mówić jednym głosem w instytucjach o charakterze globalnym.
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Poprawka 182
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, EIOPA
powinien wspierać dialog i współpracę z 
organami nadzoru spoza Wspólnoty. 
Powinien w pełni respektować obecne 
funkcje i kompetencje instytucji 
europejskich w stosunkach z organami 
spoza Wspólnoty i na forach 
międzynarodowych.

(28) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, Organ
powinien wspierać dialog i współpracę z 
organami nadzoru spoza Unii. Powinien w 
pełni respektować obecne funkcje i 
kompetencje państw członkowskich i 
instytucji europejskich w stosunkach z 
organami spoza Unii i na forach 
międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 183
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Jeżeli chodzi o organy nadzoru 
działające w kolegiach organów 
nadzorczych, Organ określi i zgromadzi w 
odpowiednich przypadkach wszelkie 
odpowiednie informacje od właściwych 
organów. Ponadto uwzględni on w pełni 
istniejące ustalenia między właściwymi 
organami krajowymi a organami nadzoru 
z krajów trzecich, biorąc pod uwagę 
główne grupy zarządzania kryzysowego 
kolegiów międzynarodowych, które mają 
pełny dostęp do informacji. Organ 
powinien być członkiem grup zarządzania 
kryzysowego.

Or. en
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Poprawka 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ścisła współpraca między EIOPA a 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego 
ma podstawowe znaczenie dla pełnej 
efektywności funkcjonowania Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla 
podejmowania działań następczych w 
związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami.
EIOPA powinien dzielić się wszelkimi 
istotnymi informacjami z Europejską 
Radą ds. Ryzyka Systemowego. Dane 
dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw 
należy dostarczać tylko po otrzymaniu 
uzasadnionego wniosku. Po otrzymaniu 
ostrzeżeń lub zaleceń skierowanych przez 
ESRB do EIOPA lub krajowego organu 
nadzoru, EIOPA powinien zapewnić 
podjęcie działań następczych.

(31) Ścisła współpraca między Organem a 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego 
ma podstawowe znaczenie dla pełnej 
efektywności funkcjonowania Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla 
podejmowania działań następczych w 
związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. 
Organ i Europejska Rada ds. Ryzyka 
Systemowego powinny dzielić się 
wszelkimi istotnymi informacjami. Po 
otrzymaniu ostrzeżeń lub zaleceń 
skierowanych przez ESRB do Organu lub 
krajowego organu nadzoru, Organ
powinien zapewnić podjęcie działań 
następczych.

Or. de

Poprawka 185
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W stosownych przypadkach EIOPA
powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne i 
zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 

(32) W stosownych przypadkach Organ
powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne i 
zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić dwie grupy zainteresowanych 
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z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, reprezentującą w 
zrównoważonych proporcjach
wspólnotowe zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji oraz pracownicze programy 
emerytalne (w tym w stosownych 
przypadkach inwestorów instytucjonalnych 
i inne instytucje finansowe, które same 
korzystają z usług finansowych), ich 
pracowników, konsumentów oraz inne 
podmioty detaliczne korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych, w tym MŚP. Grupa
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
powinna aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa
wspólnotowego.

stron – jedną w odniesieniu do 
ubezpieczeń i reasekuracji i drugą w 
odniesieniu do pracowniczych programów 
emerytalnych, przy czym pierwsza 
reprezentowałaby w zrównoważonych 
proporcjach unijne zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji, natomiast druga 
reprezentowałaby pracownicze programy 
emerytalne (w tym w stosownych 
przypadkach inwestorów instytucjonalnych 
i inne instytucje finansowe, które same 
korzystają z usług finansowych), ich 
pracowników, konsumentów oraz inne 
podmioty detaliczne korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych, w tym MŚP. Te grupy
zainteresowanych stron powinny aktywnie 
służyć jako platforma kontaktowa z innymi 
grupami użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa
unijnego.  

Or. en

Uzasadnienie

W celu uwzględnienia podstawowych różnic mięcy firmami ubezpieczeniowymi i 
pracowniczymi programami emerytalnymi Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i Pracowniczych Programów Emerytalnych należy podzielić na: 
(i) Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz (ii) Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Pracowniczych Programów Emerytalnych. 

Poprawka 186
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W stosownych przypadkach EIOPA (32) Organ powinien konsultować z 
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powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne i 
zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
reprezentującą w zrównoważonych
proporcjach wspólnotowe zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pracownicze programy emerytalne (w tym 
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników,
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
powinna aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa
wspólnotowego.

zainteresowanymi stronami standardy 
techniczne, wytyczne i zalecenia oraz 
stwarzać im odpowiednią możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. Przed 
przyjęciem projektu wytycznych, zaleceń i 
standardów technicznych Organ powinien 
przeprowadzić ocenę skutków, aby 
zagwarantować przestrzeganie 
najlepszych wzorców dotyczących 
wysokiej jakości aktów prawnych. W celu 
zapewnienia skutecznej pomocy 
zewnętrznej należy ustanowić Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
reprezentującą w odpowiednich
proporcjach unijne zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji, pośredników 
ubezpieczeniowych oraz pracownicze 
programy emerytalne (w tym w 
stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), związki zawodowe,
pracowników naukowych i konsumentów 
oraz inne podmioty detaliczne korzystające 
z usług ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych oraz z pracowniczych 
programów emerytalnych, w tym MŚP.
Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
powinna aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa UE.

Or. en

Uzasadnienie

Reprezentacja różnych zainteresowanych stron powinna być odpowiednia do zadań, przed 
jakimi staje dana grupa zainteresowanych stron, nie zaś zrównoważona.
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Poprawka 187
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W stosownych przypadkach EIOPA
powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne i 
zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, reprezentującą w 
zrównoważonych proporcjach
wspólnotowe zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji oraz pracownicze programy
emerytalne (w tym w stosownych 
przypadkach inwestorów instytucjonalnych 
i inne instytucje finansowe, które same 
korzystają z usług finansowych), ich 
pracowników, konsumentów oraz inne 
podmioty detaliczne korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych, w tym MŚP. Grupa
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
powinna aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa
wspólnotowego.

(32) W stosownych przypadkach Organ
powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne i 
zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W tym celu 
Organ powinien stworzyć przejrzyste 
procedury. W celu zapewnienia 
efektywności należy ustanowić dwie grupy
zainteresowanych stron – jedną w 
odniesieniu do ubezpieczeń i reasekuracji 
i drugą w odniesieniu do pracowniczych 
programów emerytalnych –
reprezentujące w zrównoważonych 
proporcjach unijne zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji oraz instytucje zapewniające
pracownicze świadczenia emerytalne (w 
tym w stosownych przypadkach 
inwestorów instytucjonalnych i inne 
instytucje finansowe, które same korzystają 
z usług finansowych), ich pracowników,
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych, w tym MŚP. Te grupy
zainteresowanych stron powinny aktywnie 
służyć jako platforma kontaktowa z innymi 
grupami użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa
unijnego. Grupy zainteresowanych stron 
powinny w odpowiednich przypadkach 
koordynować swoją pracę.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 



PE439.455v01-00 34/84 AM\808172PL.doc

PL

relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Poprawka 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W stosownych przypadkach EIOPA
powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne i 
zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
reprezentującą w zrównoważonych 
proporcjach wspólnotowe zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pracownicze programy emerytalne (w tym 
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników, 
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
powinna aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 

(32) Organ powinien pozwalać 
zainteresowanym stronom na konsultacje 
w sprawach wszelkich prac prowadzonych 
przez Organ oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
reprezentującą w zrównoważonych 
proporcjach unijne zakłady ubezpieczeń i 
reasekuracji oraz pracownicze programy 
emerytalne (w tym w stosownych 
przypadkach inwestorów instytucjonalnych 
i inne instytucje finansowe, które same 
korzystają z usług finansowych), ich 
pracowników, konsumentów oraz inne 
podmioty detaliczne korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
powinna aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa
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Komisję lub na mocy ustawodawstwa
wspólnotowego.

unijnego.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa zainteresowanych stron powinna mieć możliwość konsultacji lub zgłaszania uwag w 
sprawie wszelkich prac Organu, które są dla nich ważne. Poszczególne zainteresowane strony 
w grupie powinny same decydować, czy chciałyby być konsultowane, czy też nie.

Poprawka 189
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwa członkowskie są głównie 
odpowiedzialne za utrzymanie stabilności 
finansowej w ramach zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych, w szczególności 
w odniesieniu do stabilizowania 
poszczególnych uczestników rynków 
finansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji i rozwiązywania ich problemów. 
Środki podejmowane przez EIOPA w 
sytuacjach nadzwyczajnych lub 
rozwiązywania sporów, wpływających na 
stabilność uczestników rynków 
finansowych nie powinny wpływać na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. Należy ustanowić 
mechanizm umożliwiający państwom 
członkowskim powoływanie się na ten 
środek ochronny i – w ostateczności –
przekazanie sprawy do decyzji Rady.
Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej 
dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne 
obowiązki państw członkowskich w tym 
zakresie.

(33) Państwa członkowskie są głównie 
odpowiedzialne za utrzymanie stabilności 
finansowej w ramach zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych, w szczególności 
w odniesieniu do stabilizowania 
poszczególnych uczestników rynków 
finansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji i rozwiązywania ich problemów. 
Środki podejmowane przez Organ w 
sytuacjach nadzwyczajnych, wpływających 
na stabilność uczestników rynków 
finansowych nie powinny wpływać na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. Należy ustanowić 
mechanizm umożliwiający państwom 
członkowskim powoływanie się na ten 
środek ochronny 

Or. en
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Uzasadnienie

Konsekwencja złożonych poprawek do art. 23 w celu ograniczenia klauzuli zabezpieczającej.

Poprawka 190
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EIOPA
powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne i 
zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
reprezentującą w zrównoważonych 
proporcjach wspólnotowe zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji oraz 
pracownicze programy emerytalne (w tym 
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników, 
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
powinna aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa
wspólnotowego.

(33) W stosownych przypadkach Organ
powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne i 
zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych, 
reprezentującą unijne zakłady ubezpieczeń 
i reasekuracji oraz pracownicze programy 
emerytalne (w tym w stosownych 
przypadkach inwestorów instytucjonalnych 
i inne instytucje finansowe, które same 
korzystają z usług finansowych), ich 
pracowników, konsumentów oraz inne 
podmioty detaliczne korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
powinna składać się z co najmniej 15 
przedstawicieli grup konsumentów i 
użytkowników końcowych, 5 niezależnych 
czołowych naukowców oraz 10 
przedstawicieli sektora i jego 
pracowników. Grupa Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
powinna aktywnie służyć jako platforma 
kontaktowa z innymi grupami 
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użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa
unijnego.

Or. en

Poprawka 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) W porównaniu z przedstawicielami 
branżowymi, mającymi solidne źródło 
finansowania i dobre kontakty, 
organizacje o charakterze 
niedochodowym są pomijane w debacie na 
temat przyszłości usług finansowych i w 
odnośnym procesie podejmowania decyzji.
Tą niekorzystną sytuację należy 
zrekompensować przez odpowiednie 
finansowanie ich przedstawicieli w Grupie 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych.

Or. en

Poprawka 192
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) EIOPA powinien reprezentować 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy przewodniczący wybrany przez Radę 
Organów Nadzoru w drodze otwartego 

(37) Organ powinien być reprezentowany 
przez przewodniczącego, zatrudnionego w 
pełnym wymiarze czasu pracy i 
wyznaczonego przez Parlament 
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konkursu. Zarządzanie EIOPA powinno 
zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
prawo do uczestniczenia bez prawa głosu 
w obradach Rady Organów Nadzoru i 
Zarządu.

Europejski w wyniku otwartej procedury 
rekrutacyjnej prowadzonej przez Radę 
Organów Nadzoru. Zarządzanie Organem
powinno zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
prawo do uczestniczenia bez prawa głosu 
w obradach Rady Organów Nadzoru i 
Zarządu.

Or. en

Poprawka 193
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) EIOPA powinien reprezentować 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy przewodniczący wybrany przez Radę 
Organów Nadzoru w drodze otwartego 
konkursu. Zarządzanie EIOPA powinno 
zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
prawo do uczestniczenia bez prawa głosu 
w obradach Rady Organów Nadzoru i 
Zarządu.

(37) Organ powinien być reprezentowany 
przez przewodniczącego, zatrudnionego w 
pełnym wymiarze czasu pracy i wybranego 
przez Parlament Europejski z listy 
finalistów sporządzonej przez Radę 
Organów Nadzoru. Zarządzanie Organem
powinno zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
prawo do uczestniczenia bez prawa głosu 
w obradach Rady Organów Nadzoru i 
Zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zagwarantowanie, aby zadanie wyboru najlepiej wykwalifikowanej osoby na 
stanowisko przewodniczącego spoczywało na podmiocie posiadającym największą wiedzę 
fachową w zakresie nadzoru na szczeblu krajowym – krajowym organie nadzoru. Pozwala to 
również na uniknięcie upolitycznienia, które mogłoby mieć miejsce w przypadku sporządzania 
listy finalistów przez jedną z instytucji europejskich.
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Poprawka 194
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) W celu zagwarantowania pełnej 
autonomii i niezależności EIOPA powinien 
posiadać własny budżet, który byłby 
finansowany głównie z obowiązkowych 
składek krajowych organów nadzoru i z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 
W odniesieniu do wkładu wspólnotowego
powinna mieć zastosowanie procedura 
budżetowa Wspólnoty. Księgi rachunkowe 
powinny być badane przez Trybunał 
Obrachunkowy.

(41) W celu zagwarantowania pełnej 
autonomii i niezależności Organ powinien 
posiadać własny budżet, który byłby 
finansowany głównie z obowiązkowych 
składek krajowych organów nadzoru, z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz z 
wszelkich opłat bezpośrednich 
wniesionych przez instytucje finansowe. 
W odniesieniu do wkładu Unii powinna 
mieć zastosowanie unijna procedura 
budżetowa. Księgi rachunkowe powinny 
być badane przez Trybunał 
Obrachunkowy.

Or. en

Poprawka 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych
(zwany dalej „EIOPA”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia 
i pracownicze programy emerytalne)
(zwany dalej „Organem”).

Or. en

Uzasadnienie

Spójność ze sprawozdaniami w sprawie ESRB, bankowości, giełd i papierów wartościowych, 
aby przekazać ideę jednolitego i spójnego europejskiego systemu nadzoru.
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Poprawka 196
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
(zwany dalej „EIOPA”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Organ Nadzoru w zakresie 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych (zwany dalej „Organem”).

Or. en

Poprawka 197
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EIOPA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 64/225/EWG, dyrektywy 
73/239/EWG, dyrektywy 73/240/EWG, 
dyrektywy 76/580/EWG, dyrektywy 
78/473/EWG, dyrektywy 84/641/EWG, 
dyrektywy 87/344/EWG, dyrektywy 
88/357/EWG, dyrektywy 92/49/EWG, 
dyrektywy 98/78/WE, dyrektywy 
2001/17/WE, dyrektywy 2002/83/WE, 
dyrektywy 2002/92/WE, dyrektywy 
2003/41/WE, dyrektywy 2002/87/WE,
dyrektywy 2005/68/WE, dyrektywy 
2007/44/WE, dyrektywy 2005/60/WE, 
dyrektywy 2002/65/WE, w tym wszystkich 
dyrektyw, rozporządzeń i decyzji 
wydanych w oparciu o te dyrektywy oraz 
wszelkich przyszłych aktów 
wspólnotowych powierzających zadania 
EIOPA.

2. Organ działa w zakresie przepisów 
niniejszego rozporzązenia oraz dyrektywy 
64/225/EWG, dyrektywy 73/239/EWG, 
dyrektywy 73/240/EWG, dyrektywy 
76/580/EWG, dyrektywy 78/473/EWG, 
dyrektywy 84/641/EWG, dyrektywy 
87/344/EWG, dyrektywy 88/357/EWG, 
dyrektywy 92/49/EWG, dyrektywy 
98/78/WE, dyrektywy 2001/17/WE, 
dyrektywy 2002/83/WE, dyrektywy 
2002/92/WE, dyrektywy 2003/41/WE, 
dyrektywy 2005/68/WE, dyrektywy 
2005/60/WE, dyrektywy 2002/65/WE, w 
tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i 
decyzji wydanych w oparciu o te 
dyrektywy oraz wszelkich przyszłych 
aktów unijnych powierzających zadania 
Organowi

Or. en
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Poprawka 198
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji, w szczególności na mocy art. 226
Traktatu, dotyczących zapewniania 
przestrzegania prawa wspólnotowego.

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji, w szczególności na mocy art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczących zapewniania 
przestrzegania prawa unijnego.

Or. en

Poprawka 199
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EIOPA należy przyczynianie
się do: (i) polepszenia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów i 
inwestorów; (iii) zapewniania
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EIOPA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Organ promuje stabilność 
finansowania i silny rynek finansowy 
Unii, aby przyczynić się do: (i) poprawy
funkcjonowania i konkurencyjności rynku 
wewnętrznego na bazie inkluzji 
finansowej oraz równych szans,
zapobiegania ryzyku systemowemu i 
transgranicznemu oraz ograniczania go, a 
w szczególności osiągnięcia wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów,
inwestorów i innych zainteresowanych 
stron, a także finansów publicznych; (iii) 
zapewnienia integralności, przejrzystości,
efektywności i prawidłowego 
funkcjonowania rynków finansowych oraz 
ich trwałej interakcji z realną gospodarką;
(iv) ograniczenia procykliczności 
finansów oraz ogólnego zabezpieczenia
stabilności systemu finansowego; (v)
wspierania sprawnego wdrożenia polityki 
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pieniężnej na rynkach, jak również 
kontroli depozytów bankowych i funduszy 
instytucjonalnych; (vi) osiągnięcia celów 
strefy euro oraz (vii) wzmocnienia 
międzynarodowej koordynacji nadzoru 
finansowego i współpracy, zwiększenia 
konkurencyjności globalnej i wspierania 
rozwoju finansowego mniej rozwiniętych 
gospodarek. W tym celu Organ przyczynia 
się do zapewnienia spójnego, efektywnego 
i skutecznego zharmonizowania i
stosowania prawa unijnego, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera
integrację i konwergencję nadzorczą,
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz 
dokonuje analizy ekonomicznej rynków, 
dążąc do osiągnięcia swoich celów.

Or. en

Poprawka 200
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EIOPA należy przyczynianie 
się do: (i) polepszenia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów i 
inwestorów; (iii) zapewniania
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EIOPA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 

4. Do celów Organu należy przyczynianie 
się do: (i) poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ia) zapobiegania arbitrażowi 
regulacyjnemu i niewłaściwej konkurencji 
między państwami członkowskimi w 
zakresie surowości nadzoru i 
egzekwowania przepisów, (ii) ochrony 
deponentów i inwestorów; (iii) 
zapewnienia integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczenia
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego; (vi) 
opracowania wspólnych metodologii 
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przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

oceny wpływu cech produktu i procesu 
dystrybucji na pozycję finansową 
instytucji i ochronę konsumentów, aby 
przyczynić się do stworzenia równych 
szans. W tym celu Organ przyczynia się 
do zapewnienia spójnego, efektywnego i 
skutecznego stosowania prawa unijnego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Poprawka 201
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EIOPA należy przyczynianie 
się do: (i) polepszenia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony ubezpieczających i 
innych uposażonych; (iii) zapewniania
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EIOPA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów Organu należy przyczynianie 
się do: (i) poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony ubezpieczających i 
innych uposażonych; (iii) zapewnienia
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczenia
stabilności systemu finansowego; (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego, biorąc 
pod uwagę potrzebę zwiększenia 
konkurencji i innowacji na rynku 
wewnętrznym, a także zapewnienia 
światowej konkurencyjności, oraz (vi) 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu i 
przyczyniania się do stworzenia równych 
szans. W tym celu Organ przyczynia się 
do zapewnienia spójnego, efektywnego i 
skutecznego stosowania prawa UE, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 
przedstawia opinie Parlamentowi 
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Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz 
dokonuje analizy ekonomicznej rynków, 
dążąc do osiągnięcia swoich celów.
Uwzględnia on standardy i praktyki 
uzgodnione na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Organ powinien uwzględniać międzynarodowe najlepsze wzorce i standardy.

Poprawka 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EIOPA należy przyczynianie 
się do: (i) polepszenia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony ubezpieczających i 
innych uposażonych; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EIOPA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów Organu należy przyczynianie 
się do: (i) poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony ubezpieczających i 
innych uposażonych; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego, (vi) 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu. 
W tym celu Organ przyczynia się do 
zapewnienia spójnego, efektywnego i 
skutecznego stosowania prawa unijnego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en
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Uzasadnienie

(vi) nie wymaga wyjaśnienia

Poprawka 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EIOPA należy przyczynianie 
się do: (i) polepszenia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony ubezpieczających i 
innych uposażonych; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EIOPA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów Organu należy przyczynianie 
się do: (i) poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów i 
inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego, (vi) 
opracowania wspólnych metodologii 
oceny wpływu cech produktu i procesów 
dystrybucji na pozycję finansową 
instytucji i ochronę konsumentów, aby 
przyczynić się do stworzenia równych 
szans. W tym celu Organ przyczynia się 
do zapewnienia spójnego, efektywnego i 
skutecznego stosowania prawa unijnego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

 (vii): na bazie doświadczeń z lat 2008/2009; testy warunków skrajnych, w tym ocena skutków 
dla klientów, powinny zostać przeprowadzane na szczeblu wspólnotowym, przy wykorzystaniu 
wspólnych metodologii, zapewniając tym samym równe szanse w sytuacji, kiedy rozważa się 
dofinansowanie.  
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Poprawka 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. EIOPA wchodzi w skład Europejskiego 
Systemu Organów Nadzoru Finansowego, 
zwanego dalej „ESFS”, który funkcjonuje 
jako sieć organów nadzoru, zgodnie z art. 
39.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności tekst tego ustępu został zawarty w art. 1a (nowy).

Poprawka 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych współpracuje z Europejską 
Radą ds. Ryzyka Systemowego, zwaną 
dalej „ESRB”, zgodnie z art. 21 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności tekst tego ustępu został zawarty w art. 1a (nowy).
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Poprawka 206
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wykonując zadania powierzone na 
mocy niniejszego rozporządzenia, Organ 
działa niezależnie i obiektywnie, mając na 
względzie wyłącznie interes Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zabezpieczenie niezależności regulacyjnej, nadzorczej, instytucjonalnej i 
finansowej europejskich organów nadzoru. Dlatego proponuje się wprowadzenie do 
rozporządzeń jasnego przepisu dotyczącego niezależności tych organów. Przepis ten 
uzupełniłby inne przepisy rozporządzenia, które odnoszą się do niezależności m.in. 
przewodniczącego europejskiego organu nadzoru.

Poprawka 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Europejski System Nadzoru Finansowego
1. Organ wchodzi w skład Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego, którego 
głównym celem jest zapewnienie 
właściwego wdrażania przepisów 
dotyczących sektora finansów, tak aby 
zachować stabilność finansową oraz 
zapewnić zaufanie do całego sektora 
finansów i odpowiednią ochronę 
korzystających z usług finansowych.
2. W skład Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego wchodzą 
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następujące organy:
a) Europejska Rada ds. Ryzyka 
Systemowego ustanowiona 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESRB];
b) Europejski Organ Nadzoru (giełdy i 
papiery wartościowe) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESMA]; 
c) Europejski Organ Nadzoru 
(bankowość) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr …/…[EBA]; 
d) Organ, 
e) Europejski Organ Nadzoru (Wspólny 
Komitet) przewidziany w art. 40;
f) organy państw członkowskich określone 
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
…/… [ESMA], rozporządzenia (UE) nr 
…/2009 [EIOPA] oraz rozporządzenia 
(UE) nr …/… [EBA];
g) Komisja, w celu realizacji zadań, o 
których mowa w art. 7 i 9;
3. Organ prowadzi regularną i ścisłą 
współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac i 
wypracowuje wspólne stanowiska w 
dziedzinie nadzoru konglomeratów 
finansowych oraz w innych 
międzysektorowych kwestiach z 
Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego, a także z Europejskim 
Organem Nadzoru (bankowość) i 
Europejskim Organem Nadzoru (giełdy i 
papiery wartościowe) za pośrednictwem 
europejskich organów nadzoru 
(Wspólnego Komitetu), o którym mowa w 
art. 40.

4. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy z 
art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, strony ESFS współpracują 
we wzajemnym zaufaniu i szacunku, w 
szczególności zapewniając odpowiedni i 
rzetelny przepływ informacji między sobą.

Or. en
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Uzasadnienie

Europejski System Nadzoru Finansowego powinien być spójny i nie powinien polegać na 
dodaniu różnych nieskoordynowanych organów. Należy zagwarantować ścisłą współpracę.

Poprawka 208
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Europejski System Nadzoru Finansowego
1. Organ wchodzi w skład Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS), 
który funkcjonuje jako zintegrowana sieć 
organów nadzoru, łącząca wszystkie 
organy w państwach członkowskich i w 
Unii Europejskiej, które posiadają 
kompetencje w dziedzinie nadzoru 
finansowego, zgodnie z przepisami UE. 
Głównym celem ESFS jest zapewnienie 
solidnego i spójnego unijnego nadzoru 
nad instytucjami finansowymi, tak aby 
zapewnić zaufanie do systemu 
finansowego, wesprzeć zrównoważony 
rozwój Unii oraz spełnić potrzeby 
przedsiębiorstw i obywateli.
2. W skład ESFS wchodzą:
a) Europejska Rada ds. Ryzyka 
Systemowego ustanowiona 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESRB];
b) Europejski Organ Nadzoru (giełdy i 
papiery wartościowe) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESMA];
c) Europejski Organ Nadzoru 
(bankowość) (UE) nr …/…[EBA];
d) Organ;
e) Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru (JCESA) przewidziany 
w art. 40;
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f) organy państw członkowskich określone 
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
…/… [ESMA], rozporządzenia (UE) nr 
…/2009 [EIOPA] oraz rozporządzenia 
(UE) nr …/… [EBA];
g) Komisja, w celu realizacji zadań, o 
których mowa w art. 7 i 9;
3. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy 
zgodnie z art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej wszystkie strony ESFS ściśle 
ze sobą współpracują w duchu zaufania i 
pełnego wzajemnego szacunku. 
4. Wszystkie instytucje finansowe 
podlegają wiążącym aktom prawnym Unii, 
a także nadzorowi właściwych organów 
wchodzących w skład ESFS. 
5. ESFS nie uniemożliwia właściwym 
organom wykonywania krajowych 
uprawnień nadzorczych zgodnie z 
wiążącymi unijnymi aktami prawnymi 
oraz z międzynarodowymi zasadami 
nadzoru ostrożnościowego w obszarze 
bankowości.
6. Jedynie organy nadzoru objęte ESFS są 
uprawnione do nadzorowania instytucji 
finansowych działających w Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 209
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „instytucje finansowe” oznaczają 
„zakłady ubezpieczeń” określone w 
dyrektywie 98/78/WE, „zakłady 
reasekuracji” określone w dyrektywie 
2005/68/WE, instytucje pracowniczych 
programów emerytalnych objęte 

(1) „instytucje finansowe” oznaczają 
przedsiębiorstwa, których głównym 
przedmiotem działalności jest 
przyjmowanie depozytów, udzielanie 
kredytów, świadczenie usług 
ubezpieczeniowych lub innych usług 
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dyrektywą 2003/41/WE oraz 
„konglomeraty finansowe” określone w 
dyrektywie 2002/87/WE;

finansowych swoim klientom lub 
członkom lub które prowadzą działania 
związane z inwestycjami finansowymi lub 
obrotem finansowym na własny rachunek, 
a także inne przedsiębiorstwa lub 
podmioty działające w Unii, które zajmują 
się działalnością o podobnym charakterze, 
nawet jeśli nie zawierają bezpośrednich 
transakcji z ogółem społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 210
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „ryzyko systemowe” oznacza ryzyko 
zakłóceń usług finansowych 
spowodowane poważnymi szkodami w 
całym systemie finansowym lub jego 
części, które może wywołać poważne 
negatywne skutki dla realnej gospodarki; 
w tym kontekście każdy rodzaj instytucji 
finansowej i pośrednika, rynku, 
infrastruktury i instrumentu może być 
istotny pod względem systemowym;

Or. en

Poprawka 211
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) „ryzyko transgraniczne” oznacza 
ryzyko spowodowane przez nierównowagę 
gospodarczą lub niepowodzenia 
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finansowe w całej Unii lub w jej części, 
które może mieć poważne negatywne 
skutki dla transakcji między podmiotami 
gospodarczymi dwóch lub więcej państw 
członkowskich, dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego lub finansów publicznych 
Unii lub któregokolwiek z jej państw 
członkowskich; w tym kontekście każdy 
rodzaj ryzyka gospodarczego i 
finansowego może stanowić ryzyko 
transgraniczne;

Or. een

Poprawka 212
Wolf Klinz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wykonując zadania powierzone na 
mocy niniejszego rozporządzenia, Organ 
działa niezależnie i obiektywnie, mając na 
względzie wyłącznie interes Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Trzy europejskie organy nadzoru powinny działać w najlepszym interesie całej UE.

Poprawka 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Krajowe organy nadzoru działają –
jako członkowie Organu – w wymiarze 
unijnym.
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Or. en

Poprawka 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych mieści się we Frankfurcie.

Siedziba Organu mieści się w […].

Or. en

Uzasadnienie

W konkluzjach z dnia 13 grudnia 2003 r. Rada Europejska podkreśla, że: „na koniec 
przedstawiciele państw członkowskich, spotykając się na szczeblu szefów państw i rządów, 
zgodzili się, aby państwom przystępującym po ich wejściu do Unii dać pierwszeństwo przy 
określaniu siedzib innych biur lub agencji, jakie zostaną utworzone w przyszłości, przy czym 
nie ma to wpływu na fakt, że w przypadku utworzenia Prokuratury Europejskiej jej siedziba 
będzie w Luksemburgu zgodnie z postanowieniami decyzji z dnia 8 kwietnia 1965 r.”

Poprawka 215
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zadania EIOPA obejmują: 1. W celu zapewnienia skutecznego i 
spójnego nadzoru Unii nad instytucjami 
finansowymi Organ pełni następujące 
zadania:

Or. en
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Poprawka 216
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynianie się do ustanowienia 
wysokiej jakości wspólnych standardów i 
praktyk regulacyjnych i nadzorczych, w 
szczególności poprzez przedstawianie 
opinii instytucjom wspólnotowym oraz 
poprzez opracowywanie wytycznych, 
zaleceń i projektów standardów 
technicznych, które powinny opierać się na 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2.

a) przyczynianie się do ustanowienia 
wysokiej jakości wspólnych standardów i 
praktyk regulacyjnych i nadzorczych, w 
szczególności poprzez przedstawianie 
opinii instytucjom unijnym oraz poprzez 
opracowywanie wytycznych, zaleceń i 
projektów standardów technicznych, które 
powinny opierać się na niniejszym 
rozporządzeniu oraz prawodawstwie, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2.

Or. en

Poprawka 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa wspólnotowego, w 
szczególności poprzez wkład do wspólnej 
kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, zapobieganie arbitrażowi 
regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie 
sporów między krajowymi organami 
nadzoru, wspieranie spójności działań 
kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa unijnego, w 
szczególności poprzez wkład do wspólnej 
kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, zapobieganie arbitrażowi 
regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie 
sporów między właściwymi organami, 
zapewnianie skutecznego i spójnego 
nadzoru instytucji finansowych o 
wymiarze unijnym oraz spójności działań 
kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań m.in. w sytuacjach 
nadzwyczajnych;
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Or. en

Uzasadnienie

W celu uwzględnienia nadzoru instytucji finansowych o wymiarze unijnym.

Poprawka 218
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa wspólnotowego, w 
szczególności poprzez wkład do wspólnej 
kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, zapobieganie arbitrażowi 
regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie 
sporów między krajowymi organami
nadzoru, wspieranie spójności działań 
kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania standardów i prawa, w 
szczególności poprzez wkład do wspólnej 
kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania
niniejszego rozporządzenia oraz
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, zapobieganie arbitrażowi 
regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie 
sporów między właściwymi organami, 
zapewnianie spójności działań kolegiów 
organów nadzorczych oraz podejmowanie 
działań m.in. w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 219
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwianie przekazywania zadań i 
obowiązków pomiędzy krajowymi 
organami nadzoru;

c) wspieranie i ułatwianie przekazywania 
zadań i obowiązków pomiędzy 
właściwymi organami;

Or. en
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Poprawka 220
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) ścisła współpraca z jednostką ESMA 
odpowiedzialną za ochronę inwestorów, 
zezwolenia i monitorowanie produktów 
oraz ich wprowadzania na rynek, w 
szczególności poprzez dostarczenie ESMA 
niezbędnych informacji służących 
realizacji takiej współpracy;

Or. en

Uzasadnienie

Zadanie ochrony inwestorów należy powierzyć ESMA. Tylko jeden organ nadzoru powinien 
odpowiadać za to zadanie, potrzebuje jednak do tego pomocy. Model ten jest najbliższy 
modelowi „twin peaks”, bez konieczności wprowadzania radykalnych zmian do wszystkich 
trzech proponowanych rozporządzeń ESFS. 

Poprawka 221
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przeprowadzanie analiz wzajemnych 
ocen krajowych organów nadzoru, tak by 
wzmocnić spójność wyników w zakresie 
nadzoru;

e) organizowanie i przeprowadzanie analiz 
wzajemnych ocen właściwych organów, 
tak by wzmocnić spójność wyników w 
zakresie nadzoru;

Or. en
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Poprawka 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) zakazywanie obrotu niektórymi 
produktami lub niektórych rodzajów 
transakcji w celu zapobiegania 
naruszeniom ochrony inwestorów, 
zakłóceniom w należytym funkcjonowaniu 
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności całości lub części systemu 
finansowego Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre produkty są bardzo nieprzejrzyste i mogłyby zaszkodzić funkcjonowaniu całego 
systemu finansowego.

Poprawka 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) stworzenie baz danych w obszarze 
swoich kompetencji i w przypadkach 
określonych w przepisach, o których 
mowa w art. 1 ust. 2; zgromadzone 
informacje są dostępne dla wszystkich 
uczestników rynku i zawierają kluczowe 
dane na temat zarejestrowanych 
uczestników rynku, produktów, naruszeń i 
transakcji, jeżeli obowiązek nieujawniania 
jest określony w przepisach, o których 
mowa w art. 1 ust. 2;
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Or. en

Poprawka 224
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) przejmowanie w odpowiednich 
przypadkach wszystkich istniejących 
zadań od Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych;

Or. en

Poprawka 225
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) nakładanie na właściwe organy 
krajowe wymogu przeprowadzania testów 
warunków skrajnych opartych na 
wspólnej metodologii; 

Or. en

Uzasadnienie

EIOPA powinien mieć prawo przeprowadzania testów warunków skrajnych, aby zapewnić 
sprawność systemu i gromadzić odpowiednie informacje w oparciu o zharmonizowany format 
sprawozdawczości i zharmonizowaną metodologię zgodnie z art. 17.
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Poprawka 226
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podejmowanie indywidualnych decyzji 
skierowanych do instytucji finansowych w 
określonych przypadkach, o których 
mowa w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 
ust. 4;

skreślona

Or. en

Poprawka 227
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) propagowanie współpracy między 
właściwymi organami, zgodnie z art. 16, w 
tym aktywacja ich uprawnień jako 
członków Organu w celu osiągnięcia 
wspólnej reakcji Unii na ryzyko 
systemowe i transgraniczne;

Or. en

Poprawka 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) zakazywanie obrotu niektórymi 
produktami lub niektórych rodzajów 
transakcji w celu zapobiegania 
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naruszeniom ochrony inwestorów, 
zakłóceniom w należytym funkcjonowaniu 
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności całości lub części systemu 
finansowego Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre produkty są bardzo nieprzejrzyste i mogłyby zaszkodzić funkcjonowaniu całego 
systemu finansowego.

Poprawka 229
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wykonując swoje uprawnienia, o 
których mowa w ust. 2 lit. a) i d), Organ 
bierze pod uwagę przepisy państw 
członkowskich, które zgodne są z prawem 
unijnym.

Or. en

Poprawka 230
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EIOPA wykonuje wyłączne 
uprawnienia nadzorcze dotyczące 
jednostek posiadających zasięg 
ogólnowspólnotowy lub działalności 
gospodarczej o zasięgu 
ogólnowspólnotowym, powierzone mu w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 

skreślony
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ust. 2. 
W tym celu EIOPA posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 
dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 

Or. en

Poprawka 231
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu EIOPA posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 
dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 

W tym celu Organ posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 
dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 
Organ ściśle współpracuje z właściwymi 
organami i opiera się na ich wiedzy 
fachowej, infrastrukturze i uprawnieniach 
przy wykonywaniu wyłącznych uprawnień 
nadzorczych i przeprowadzaniu 
dochodzeń. 

Or. en

Uzasadnienie

Organ powinien ściśle współpracować z właściwymi organami. Nowa struktura nadzorcza 
musi koniecznie opierać się na wiedzy fachowej, infrastrukturze i uprawnieniach właściwych 
organów przy wykonywaniu wyłącznych uprawnień nadzorczych i przeprowadzaniu 
dochodzeń.
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Poprawka 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu EIOPA posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 
dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 

W tym celu Organ posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 
dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 
Organ może wykorzystywać infrastrukturę 
i uprawnienia właściwych organów w celu 
wykonywania wyłącznych uprawnień 
nadzorczych i przeprowadzania 
dochodzeń.

Or. en

Poprawka 233
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu EIOPA posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 
dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 

W tym celu Organ posiada odpowiednie 
uprawnienia unijne do przeprowadzania 
dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat.

Or. en
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Poprawka 234
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Uprawnienia właściwych organów państw 
członkowskich będących członkami 
Organu
Aby osiągnąć cele Organu, właściwe 
organy państw członkowskich będące 
członkami Organu mają uprawnienia do 
przyjmowania zapobiegawczych i 
korygujących środków nadzorczych. 
Uprawnienia te odnoszą się do instytucji 
finansowych i wykonywane są w sposób 
współmierny. Obejmują one uprawnienia 
do:
a) żądania i otrzymywania odpowiednich 
informacji; 
b) nakładania wymogów w zakresie 
sprawozdawczości i ujawniania;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu;
d) przyjmowania środków 
ostrożnościowych (w tym środków 
dotyczących konfliktów interesów, 
dobrego zarządzania, płynności, rezerw, 
dywidend i polityki wynagrodzeń);
e) oddzielania bankowości detalicznej od 
obrotu i innych działań niestanowiących 
użyteczności publicznej w przypadku 
wystąpienia odnośnego ryzyka ocenionego 
na podstawie wspólnych kryteriów;
f) nakładania ograniczeń lub 
tymczasowych zakazów w odniesieniu do 
niektórych produktów lub rodzajów 
transakcji, które mogą bezpośrednio lub 
pośrednio spowodować nadmierną 
niestabilność na rynkach lub zakłócenia w 
całym systemie finansowym Unii lub jego 
części, finansach publicznych lub realnej 
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gospodarce;
g) nakazywania instytucjom finansowym 
działania za pośrednictwem jednostki 
zależnej w przypadku wystąpienia 
odpowiedniego ryzyka wewnętrznego 
ocenionego według wspólnych kryteriów;
h) nakładania odstraszających kar;
i) dyskwalifikowania menadżerów i 
dyrektorów;
j) usuwania pracowników wyższego 
szczebla lub Zarządu;
k) dokonywania tymczasowych 
interwencji w instytucjach finansowych;
l) odbierania przywileju ograniczonej 
odpowiedzialności znaczączym 
udziałowcom instytucji finansowych, 
jeżeli nie bronią aktywnie interesów 
korporacyjnych w takich przypadkach jak 
brak przejrzystości, nieskrępowane 
pożyczanie lub poważne bądż 
systematyczne naruszenia;
m) rozszerzania zakresu 
odpowiedzialności finansowej na 
menadżerów, dyrektorów lub instytucje 
finansowe, które powodują poważne i 
systematyczne naruszenia lub 
przyczyniają się do ich powstania, bądż też 
posiadają niewłaściwy system zachęt do 
ich usług; 
n) przyjmowania, w odpowiednich 
przypadkach, oświadczeń menadżerów i 
dyrektorów w sprawie interesów, działań i 
aktywów;
o) wnioskowania o opracowanie 
szczegółowego systemu uregulowań, 
aktualizowanego regularnie, 
obejmującego ustrukturyzowany 
mechanizm wczesnego interweniowania, 
szybkich działań korygujących oraz 
strategię działania w przypadku 
bankructwa;
p) unieważniania licencji i odbierania 
paszportów; oraz
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q) uzgadniania protokołów w celu jak 
najsprawniejszego i 
najsystematyczniejszego wypracowania 
wspólnej reakcji na szczeblu Unii, aby 
zapobiegać niestabilności rynku lub ją 
korygować.

Or. en

Poprawka 235
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardy techniczne Jednolity zbiór przepisów

Or. en

Poprawka 236
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. Aby zapewnić skuteczny i spójny 
nadzór Unii nad instytucjami 
finansowymi, Komisja – biorąc pod uwagę 
międzynarodowe zasady uznane przez 
Unię lub skodyfikowane w prawodawstwie 
unijnym – przyjmuje standardy 
regulacyjne i zatwierdza standardy 
nadzorcze w celu stworzenia, za 
pośrednictwem rozporządzeń lub decyzji, 
„Jednolitego zbioru przepisów w zakresie 
nadzoru finansowego UE” (jednolitego 
zbioru przepisów).

Or. en
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Poprawka 237
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. Jednolity zbiór przepisów:
a) określa definicje zawarte w 
prawodawstwie unijnym;
b) określa wspólne elementy w zakresie
wymogów dotyczących sprawozdawczości i 
ujawniania zawarte w prawodawstwie 
unijnym;
c) dostarcza niezbędnych elementów w 
celu zagwarantowania skutecznych 
mechanizmów współpracy, w tym oceny 
ryzyka przez organy nadzoru oraz 
wymiany informacji zgodnie z wymogami 
prawodawstwa unijnego;
d) określa odpowiednie standardy 
regulacyjne i nadzorcze dotyczące działań 
w wypadku wczesnych ostrzeżeń i zaleceń 
ESRB odnoszących się do całej Unii lub 
znacznej jej części;
e) określa odpowiednie standardy 
regulacyjne i nadzorcze dotyczące działań 
w wypadku zagrożeń transgranicznych 
stwierdzonych przez Organ lub instytucje 
UE w całej Unii lub znacznej jej części; 
oraz
f) określa odpowiednie standardy 
regulacyjne i nadzorcze dotyczące 
wymogów w zakresie sprawozdawczości,
ujawniania i nadzoru ostrożnościowego 
dla odpowiednich firm stosujących dużą 
dźwignię finansową oraz instrumentów 
inwestycyjnych działających w całej Unii 
w celu zapobiegania ryzyku systemowemu 
i korygowania zagrożeń transgranicznych.

Or. en
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Poprawka 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym
mowa w art. 1 ust. 2. EIOPA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia.

1. Organ może opracowywać standardy 
techniczne w celu uzupełniania, 
aktualizowania i zmiany innych niż 
istotne elementów aktów ustawodawczych, 
o których mowa w art. 1 ust. 2. Standardy 
techniczne nie stanowią decyzji 
strategicznych, a ich treść ograniczają 
akty legislacyjne będące ich podstawą.

Or. en

Poprawka 239
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. EIOPA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia. 

1. Organ opracowuje standardy techniczne 
w dziedzinach szczegółowo określonych w 
niniejszym rozporządzeniu oraz w
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, lub na wniosek Komisji. Standardy 
techniczne nie obejmują decyzji 
politycznych i odzwierciedlają zasadę 
proporcjonalności. Organ przedstawia 
Komisji projekty standardów technicznych
do przyjęcia w formie aktów 
delegowanych (standardy regulacyjne) lub 
do zatwierdzenia w formie aktów 
wykonawczych (standardy nadzorcze) 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. Projekty standardów są 
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równocześnie przekazywane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 240
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. EIOPA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia.

1. Organ może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. Standardy 
techniczne nie obejmują decyzji 
strategicznych, a ich treść ogranicza akt 
legislacyjny będący ich podstawą.

Or. en

Poprawka 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji 
EIOPA przeprowadza, w stosownych 
przypadkach, otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi
związanych.

Przed wydaniem wytycznych i zaleceń 
Organ przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron, a przed 
przyjęciem projektu standardów 
technicznych dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z tym
związanych. Organ zasięga opinii lub 
porady Grupy Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, o której mowa w art. 22.
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Or. en

Poprawka 242
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EIOPA
przeprowadza, w stosownych przypadkach, 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści z 
nimi związanych. 

Przed ich przedstawieniem Komisji Organ
przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne z wszystkimi zainteresowanymi 
stronami oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych, chyba że takie konsultacje i 
analizy są nieproporcjonalne w 
odniesieniu do zakresu i wpływu 
odnośnych standardów technicznych lub 
do szczególnie pilnego charakteru danej 
kwestii. Organ zasięga również opinii lub 
porady Grupy Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, o której mowa w art. 22.  

Or. en

Poprawka 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EIOPA
przeprowadza, w stosownych przypadkach,
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści z 
nimi związanych.

Przed ich przedstawieniem Komisji Organ
przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych. Organ przeprowadza ocenę 
skutków standardów technicznych.
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Or. it

Uzasadnienie

Standardy techniczne o wiążącej mocy prawnej powinny podlegać ocenie wpływu, aby 
zagwarantować, że ograniczają się one do szczegółów technicznych i nie obejmują decyzji 
politycznych.

Poprawka 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EIOPA
przeprowadza, w stosownych przypadkach,
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści z 
nimi związanych. 

Przed ich przedstawieniem Komisji Organ
przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada lepszego stanowienia prawa oraz zasada proporcjonalności powinny mieć w pełni 
zastosowanie w nowych ramach nadzorczych. Przeprowadzanie konsultacji i dokonywanie 
oceny wpływu „w stosownych przypadkach” nie jest wystarczające. Przy opracowywaniu 
wytycznych, zaleceń oraz standardów technicznych należy systematycznie przeprowadzać 
konsultacje społeczne i analizy kosztów i korzyści, aby zapewnić przejrzystość i zwiększyć 
skuteczność. 

Poprawka 245
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów technicznych
Komisja zatwierdza projekty standardów 
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Komisja może przedłużyć ten okres o 
jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 
Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami. 

nadzorczych, o ile są one zgodne z 
prawem Unii. W tym samym terminie 
Komisja może przyjąć projekty 
standardów technicznych ze zmianami, 
jeżeli zostały one opracowane jako 
standardy regulacyjne. W obu 
przypadkach Komisja może przedłużyć ten 
okres o jeden miesiąc.

Or. en

Poprawka 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres o 
jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 
Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami. 

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, 
odrzucenia lub zmiany. Komisja może 
przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. 
Komisja powiadamia Parlament 
Europejski i Radę o swojej decyzji i podaje 
jej uzasadnienie. 

Or. en

Poprawka 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres o 
jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres o 
jeden miesiąc. 
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Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami.

Or. en

Uzasadnienie

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Poprawka 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi
standardów albo zatwierdzi je częściowo 
lub ze zmianami, informuje ona EIOPA o 
powodach podjętej decyzji.

W przypadku gdy Komisja zamierza nie 
zatwierdzić standardów, odsyła Organowi 
projekt standardów wraz z pisemnym 
wyjaśnieniem, dlaczego stoją one w 
sprzeczności z interesem publicznym Unii, 
zasadą proporcjonalności lub integracją 
rynku wewnętrznego. W ciągu sześciu 
tygodni od otrzymania pisemnego 
wyjaśnienia Komisji Organ dokonuje 
zmian w projekcie standardów, 
uwzględniając należycie kwestie budzące 
zaniepokojenie Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 



AM\808172PL.doc 73/84 PE439.455v01-00

PL

community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Poprawka 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów albo zatwierdzi je częściowo 
lub ze zmianami, informuje ona EIOPA o 
powodach podjętej decyzji. 

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów, proponuje uzasadnione 
poprawki i odsyła Organowi projekt 
standardów. Organ może wprowadzić 
zmiany w projekcie standardów w oparciu 
o poprawki zaproponowane przez Komisję 
i może ponownie przedstawić Komisji do 
zatwierdzenia projekt standardów. 

Or. en

Uzasadnienie

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Poprawka 250
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów albo zatwierdzi je częściowo 

W każdym wypadku Komisja informuje 
Organ, Parlament Europejski i Radę o 
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lub ze zmianami, informuje ona EIOPA o 
powodach podjętej decyzji.

swojej decyzji, podając jej uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 251
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu jednego miesiąca od otrzymania 
zmienionych standardów Komisja 
decyduje o ich zatwierdzeniu bądź 
odrzuceniu oraz informuje Parlament 
Europejski i Radę o swojej decyzji, 
podając uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Poprawka 252
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje standardy regulacyjne 
w formie aktów delegowanych zgodnie z 
art. 7a do 7d niniejszego rozporządzenia i 
zatwierdza standardy nadzorcze w formie 
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aktów wykonawczych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 291 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu jednego miesiąca od otrzymania 
zmienionych przez Organ standardów 
Komisja zatwierdza lub odrzuca te 
standardy.

Or. en

Uzasadnienie

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Poprawka 254
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze 
rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Po zakończeniu właściwej procedury
standardy zostają opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
odpowiednio pod tytułem „Standardy 
delegowane UE” lub „Standardy 
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wykonawcze UE”.

Or. en

Poprawka 255
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jednolity zbiór przepisów jest 
regularnie aktualizowany i 
dostosowywany zgodnie z prawem 
unijnym.

Or. en

Poprawka 256
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W rocznym sprawozdaniu Organ 
określa, które organy krajowe nie spełniły 
standardów regulacyjnych lub 
nadzorczych.

Or. en
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Poprawka 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Wykonywanie przekazywanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych określających standardy 
techniczne, o których mowa w art. 7, 
przyznaje się Komisji na czas 
nieokreślony. 
2. Z chwilą przyjęcia aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę.
3. Przyznane Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w art. 7b i 
7d.
4. W sprawozdaniu, o którym mowa w 
art. 35, Organ informuje Parlament 
Europejski i Radę o zatwierdzonych 
standardach technicznych i o wszystkich 
krajowych organach, które się do nich nie 
zastosowały.

Or. en

Poprawka 258
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Wykonywanie przekazywanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjmowania 
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standardów regulacyjnych, o których 
mowa w art. 7, przyznaje się Komisji na 
czas nieokreślony, chyba że 
prawodawstwo sektorowe stanowi inaczej. 
2. Z chwilą przyjęcia aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę.
3. Przyznane Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w art. 7b i 
7c.

Or. en

Poprawka 259
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 7, mogą zostać odwołane 
przez Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
przekazanych uprawnień, dokłada starań, 
aby powiadomić drugą instytucję i 
Komisję, określając, które z przekazanych 
uprawnień mogłyby podlegać odwołaniu.
3. Decyzja o odwołaniu kładzie kres 
przekazaniu uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty w niej 
określonej. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących. 
Jest ona publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest właściwa w świetle nowych procedur komitetowych. Parlament nie powinien 
mieć obowiązku podania na piśmie powodów odwołania. 

Poprawka 260
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7c

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Na wniosek 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
okres ten jest przedłużany o dwa miesiące.
2. Jeżeli po upływie tego okresu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, akt ten publikowany jest w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym.
Przed upływem ww. terminu oraz w 
wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach Parlament Europejski i 
Rada mogą powiadomić Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego. W takich przypadkach akt 
delegowany publikowany jest w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w 
życie z dniem w nim określonym.
3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest właściwa w świetle nowych procedur komitetowych. Parlament nie powinien 
mieć obowiązku podania na piśmie powodów sprzeciwu. 

Poprawka 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 7, mogą zostać odwołane 
przez Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
przekazanych uprawnień, dokłada starań, 
aby powiadomić drugą instytucję i 
Komisję w rozsądnym czasie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, określając, 
które z przekazanych uprawnień mogłyby 
zostać odwołane i wskazując ewentualne 
przyczyny takiego odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu określa jego 
powody i kładzie kres przekazaniu 
uprawnień w niej wymienionych. Staje się 
ona skuteczna natychmiast lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Nie wpływa ona na ważność 
standardów technicznych, które już weszły 
w życie. Jest ona publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 262
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazane uprawnienia, o których 
mowa w art. 7, mogą zostać odwołane 
przez Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
przekazanych uprawnień, dokłada starań, 
aby powiadomić drugą instytucję i 
Komisję w rozsądnym czasie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, określając, 
które z przekazanych uprawnień mogłyby 
zostać odwołane i wskazując ewentualne 
przyczyny takiego odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu ma skutek 
natychmiastowy lub jest skuteczna od 
późniejszej daty w niej określonej. Nie 
wpływa ona na ważność aktów 
delegowanych, które już weszły w życie. 
Jest ona publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7c
Sprzeciw wobec standardów technicznych
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1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten można wydłużyć o dwa 
miesiące.
2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, akt ten publikowany jest w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym. 
Przed upływem ww. terminu oraz w 
wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach Parlament Europejski i 
Rada mogą powiadomić Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego. W takich przypadkach akt 
delegowany publikowany jest w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w 
życie z dniem w nim określonym.
3. Standard techniczny, wobec którego 
Parlament Europejski lub Rada wyrazi 
sprzeciw, nie wchodzi w życie. Instytucja 
wyrażająca sprzeciw wobec aktu 
delegowanego określa jego powody.

Or. en

Poprawka 264
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7c
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
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od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten można wydłużyć o dwa 
miesiące.
2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, akt ten publikowany jest w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym. 
Przed upływem ww. terminu oraz w 
wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach Parlament Europejski i 
Rada mogą powiadomić Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego. W takich przypadkach akt 
delegowany publikowany jest w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w 
życie z dniem w nim określonym.
3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec 
aktu delegowanego określa jego powody.

Or. en

Poprawka 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7d
Niezatwierdzenie lub zmiana projektów 

aktów delegowanych
1. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu 
aktów delegowanych lub dokona w nim 
zmian, powiadamia Organ, Parlament 
Europejski i Radę, przedstawiając 
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uzasadnienie. 
2. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wezwać w terminie jednego miesiąca 
właściwego komisarza i przewodniczącego 
Organu na posiedzenie ad hoc właściwej 
komisji Parlamentu Europejskiego lub 
Rady, żeby przedstawili i wyjaśnili 
zaistniałe rozbieżności.

Or. en


