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Poprawka 171
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY ustanawiające Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego

Wniosek ROZPORZĄDZENIE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY ustanawiające Europejski Organ 
Nadzoru nad Bankowością

Or. en

Poprawka 172
Antolín Sánchez Presedo

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 globalizacją 
finansową i 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. 

Or. en
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Poprawka 173
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Już na długo przed pojawieniem się 
kryzysu finansowego Parlament 
Europejski systematycznie apelował
o większe wyrównanie szans dla 
wszystkich podmiotów na szczeblu 
europejskim, wskazując jednocześnie na 
istotne braki w europejskim nadzorze nad 
coraz bardziej zintegrowanymi rynkami 
finansowymi (w swoich rezolucjach z dnia 
13 kwietnia 2000 r. w sprawie komunikatu 
Komisji dotyczącego wprowadzania ram 
dla rynków finansowych: plan działania1,
z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie 
zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii 
Europejskiej2, z dnia 11 lipca 20007 r. 
w sprawie polityki usług finansowych 
(2005–2010) – białej księgi3, z dnia 
23 września 2008 r. z zaleceniami dla 
Komisji w sprawie funduszy 
hedgingowych i niepublicznego rynku 
kapitałowego4, z dnia 9 października 
2008 r. z zaleceniami dla Komisji
w sprawie działań następczych w związku
z metodą Lamfalussy’ego: przyszła 
struktura nadzoru5, z dnia 22 kwietnia 
2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącej ubezpieczeń na życie
w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Solvency II)6 oraz
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie agencji ratingowych7).
___________
1 Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453. 
2 Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, s. 394.
3 Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. xx.
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4 Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 26.
5 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 48.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0251.
7 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Poprawka 174
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W dniu 2 kwietnia 2009 r. przywódcy 
grupy G-20 w swoim oświadczeniu 
„Globalny plan naprawy gospodarczej
i reform” zadeklarowali, że podejmą 
działania na rzecz opracowania 
silniejszego i bardziej spójnego na 
szczeblu globalnym systemu regulacji
i nadzoru dla przyszłego sektora 
finansowego, który będzie wspierać 
zrównoważony światowy wzrost
i zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw
i obywateli”. 

Or. en

Poprawka 175
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Kryzys gospodarczy i finansowy 
stworzył realne i poważne zagrożenia dla 
stabilności rynku wewnętrznego. 
Przywrócenie oraz utrzymanie stabilności
i wiarygodności systemu finansowego jest 
bezwzględnym warunkiem wstępnym 

(5) Kryzys gospodarczy i finansowy 
stworzył realne i poważne zagrożenia dla 
stabilności systemu finansowego i rynku 
wewnętrznego. Przywrócenie oraz 
utrzymanie stabilności i wiarygodności 
systemu finansowego na szczeblach
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utrzymania zaufania na rynku 
wewnętrznym oraz jego spójności, a tym 
samym utrzymania i poprawy warunków 
umożliwiających ustanowienie w pełni 
zintegrowanego i działającego rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych. Ponadto głębiej i mocniej 
zintegrowane rynki finansowe oferują 
lepsze możliwości pozyskiwania 
finansowania i dywersyfikacji ryzyka, 
poprawiając tym samym odporność 
gospodarek na wstrząsy. 

światowym i europejskim jest 
bezwzględnym warunkiem wstępnym 
utrzymania zaufania na rynku 
wewnętrznym oraz jego spójności, a tym 
samym utrzymania i poprawy warunków 
umożliwiających ustanowienie w pełni 
zintegrowanego i działającego rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych. Ponadto głębiej i mocniej 
zintegrowane rynki finansowe oferują 
lepsze możliwości pozyskiwania 
finansowania i dywersyfikacji ryzyka, 
poprawiając tym samym odporność 
gospodarek na wstrząsy. 

Or. en

Poprawka 176
Antolín Sánchez Presedo

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 Nadzoru 
Finansowego (ESFS) powinien stanowić 
zintegrowaną sieć krajowych
i europejskich organów nadzoru 
finansowego, w ramach której zwykły 
bieżący nadzór nad instytucjami 
finansowymi sprawowany jest przez 
właściwe organy państw członkowskich, 
natomiast centralną rolę w zakresie 
nadzoru nad grupami transgranicznymi 
powierza się kolegiom organów 
nadzorczych. Należy również osiągnąć 
większą harmonizację oraz konsekwentne
i spójne stosowanie europejskich 
przepisów i norm dotyczących instytucji
i rynków finansowych w całej Europie. 
Należy powołać Europejski Organ 
Nadzoru nad Bankowością, a także 
Europejski Organ Nadzoru nad 
Ubezpieczeniami i Pracowniczymi 
Programami Emerytalnymi i Europejski 
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Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami 
Wartościowymi (europejskie organy 
nadzoru), a także ich Wspólny Komitet.
Europejska Rada ds. Ryzyka 
Systemowego, jako europejski organ 
makronadzoru, uzupełnia ESFS. EBA 
rozwija się zgodnie z najlepszymi 
praktykami uznawanymi na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym. Jednym
z podejść mogłoby być ustanowienie przez 
ten organ nowego poziomu nadzoru 
bezpośredniego. W celu uniknięcia różnic 
na szczeblu międzynarodowym
i wzmocnienia Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego należy dokładnie 
ocenić i rozważyć możliwość 
wprowadzenia nadzoru bezpośredniego, 
aby zwiększyć wartość nadzoru nad 
dużymi instytucjami finansowymi,
z których wiele ma charakter globalny
i prowadzi działalność w UE. Odnosi się 
to przede wszystkim do tych dużych 
instytucji finansowych prowadzących 
działania w zakresie bankowości 
komercyjnej lub inne działania, które 
mogłyby powodować systemowe ryzyko 
dla rynku wewnętrznego, a także do 
systemowych instytucji finansowych 
zdefiniowanych i określonych na szczeblu 
międzynarodowym. Jak określono w 
art. 66, kwestię tę należy dodatkowo 
przeanalizować podczas pierwszego 
przeglądu niniejszego rozporządzenia, 
który powinien zostać przeprowadzony 
najpóźniej trzy lata od jego wejścia
w życie. 

Or. en
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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 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 Nadzoru 
Finansowego powinien stanowić sieć 
krajowych i unijnych organów nadzoru 
finansowego, w ramach której bieżący 
nadzór nad instytucjami finansowymi, 
których działania nie mają wymiaru 
unijnego, sprawowany jest na poziomie 
krajowym. Kolegia organów nadzorczych 
sprawują nadzór nad instytucjami 
prowadzącymi działania transgraniczne, 
które nie mają wymiaru unijnego. EBA 
stopniowo przejmuje kontrolę nad 
podmiotami, których działania mają 
wymiar unijny. Należy również osiągnąć 
większą harmonizację i spójne stosowanie 
przepisów dotyczących instytucji i rynków 
finansowych w całej Wspólnocie. Należy 
powołać Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego oraz Europejski Organ 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne) i Europejski Organ 
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe),
a także Europejski Organ Nadzoru 
(Wspólny Komitet). Europejska Rada
ds. Ryzyka Systemowego wchodzi w skład 
Europejskiego Systemu Nadzoru 
Finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze oddanie sensu tekstu.
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Poprawka 178
Vicky Ford

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 unijnych organów nadzoru 
finansowego, w ramach której bieżący 
nadzór nad instytucjami finansowymi 
sprawowany jest na poziomie krajowym. 
Kolegia organów nadzorczych koordynują 
nadzór nad instytucjami 
transgranicznymi. 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). 

Or. en

Poprawka 179
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego (zwany dalej „EBA”) 
powinien działać, mając na uwadze 
polepszenie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym zwłaszcza poprzez 
osiągnięcie wysokiego poziomu, 
skuteczności i spójności regulacji

(9) Organ powinien wspierać stabilność 
finansową i silny europejski rynek 
finansowy, mając na uwadze polepszenie 
funkcjonowania i konkurencyjności rynku 
wewnętrznego w oparciu o integrację 
finansową i zapewnianie równych szans, 
zapobieganie systemowemu
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i nadzoru, uwzględniając zróżnicowane 
interesy poszczególnych państw 
członkowskich; tak by chronić deponentów
i inwestorów; 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 EBA był organem wspólnotowym 
posiadającym osobowość prawną oraz 
autonomię prawną, administracyjną
i finansową.

i transgranicznemu ryzyku i jego
usuwanie, w tym poprzez osiągnięcie 
wysokiego europejskiego poziomu, 
skuteczności i spójności regulacji
i nadzoru, uwzględniając zróżnicowane 
interesy poszczególnych państw 
członkowskich, tak by zapobiegać 
arbitrażowi regulacyjnemu i gwarantować 
równe warunki konkurencji; tak by 
chronić deponentów i inwestorów oraz 
inne zainteresowane strony, jak i finanse 
publiczne; zapewnić integralność, 
efektywność, przejrzystość i prawidłowe 
funkcjonowanie rynków finansowych oraz 
ich zrównoważone powiązanie z realną 
gospodarką; ograniczyć procykliczność 
finansów i zabezpieczyć stabilność 
systemu finansowego; sprzyjać 
niezakłóconemu wdrażaniu polityki 
pieniężnej na rynkach oraz zapewniać 
identyfikowalność kredytów; osiągnąć 
cele unii gospodarczej i walutowej
i wzmocnić międzynarodową koordynację 
nadzoru finansowego, z korzyścią dla całej 
gospodarki, w tym dla uczestników 
rynków finansowych i innych 
zainteresowanych stron, konsumentów
i pracowników. Jego zadania obejmują 
także wspieranie integracji i spójności 
nadzoru z najlepszymi praktykami
i doradzanie instytucjom UE
w dziedzinach bankowości, płatności, 
przepisów w zakresie elektronicznych 
usług finansowych i kontroli nad nimi 
oraz pokrewnych kwestii ładu 
korporacyjnego, audytów
i sprawozdawczości finansowej. Aby 
zrealizować te cele, konieczne i właściwe 
jest, by EBA był organem europejskim
posiadającym osobowość prawną oraz 
autonomię prawną, administracyjną
i finansową.

Or. en
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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 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
(zwany dalej „EBA”) 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 deponentów i inwestorów; 
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 EBA był organem wspólnotowym 
posiadającym osobowość prawną oraz 
autonomię prawną, administracyjną
i finansową.

(9) Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
(zwany dalej „EBA”) 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 
warunki konkurencji; chronić deponentów
i inwestorów; zapewnić integralność, 
efektywność i prawidłowe funkcjonowanie 
rynków finansowych; zabezpieczyć 
stabilność systemu finansowego
i wzmocnić międzynarodową koordynację 
nadzoru finansowego, z korzyścią dla całej 
gospodarki, z jednoczesnym 
uwzględnieniem konieczności zwiększania 
konkurencji i innowacyjności na rynku 
wewnętrznym oraz zagwarantowania 
konkurencyjności na rynku światowym,
w tym dla uczestników rynków 
finansowych i innych zainteresowanych 
stron, konsumentów i pracowników. Jego 
zadania obejmują także wspieranie 
spójności nadzoru i doradzanie 
instytucjom UE w dziedzinach 
bankowości, płatności, przepisów
w zakresie elektronicznych usług 
finansowych i kontroli nad nimi oraz 
pokrewnych kwestii ładu korporacyjnego, 
audytów i sprawozdawczości finansowej.
Aby zrealizować te cele konieczne
i właściwe jest, by EBA był organem 
wspólnotowym posiadającym osobowość 
prawną oraz autonomię prawną, 
administracyjną i finansową.
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Uzasadnienie

Uwzględnienie konieczności zwiększania konkurencji i innowacyjności, jak stwierdzono
w sprawozdaniu Petera Skinnera.

Poprawka 181
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
(zwany dalej „EBA”) 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 deponentów i inwestorów; 
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 EBA był organem wspólnotowym 
posiadającym osobowość prawną oraz 
autonomię prawną, administracyjną
i finansową.

(9) Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
(zwany dalej „EBA”) 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
oraz różne rodzaje banków; tak by chronić 
deponentów i inwestorów; 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 EBA był 
organem wspólnotowym posiadającym 
osobowość prawną oraz autonomię 
prawną, administracyjną i finansową.

Or. en
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Poprawka 182
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Silny nadzór bankowy na szczeblu 
UE musi uwzględniać wszystkie uznawane 
na szczeblu międzynarodowym główne 
zasady nadzoru. Zgodnie z pierwszą 
zasadą określoną w „Wykazie głównych 
zasad skutecznego nadzoru bankowego”, 
przyjętym przez Bazylejski Komitet 
Nadzoru Bankowego, warunkiem 
wstępnym skutecznego nadzoru 
bankowego jest to, aby organy nadzoru 
dysponowały uprawnieniami 
umożliwiającymi zapewnienie 
przestrzegania praw, jak również 
zlikwidowanie obaw dotyczących 
bezpieczeństwa i kondycji finansowej.
W związku z tym należy zidentyfikować
i jasno określić główne obawy dotyczące 
bezpieczeństwa i stanu systemu 
bankowego na szczeblu UE, tj. ryzyko 
systemowe (jako ryzyko na szczeblu 
światowym) i ryzyko transgraniczne (jako 
ryzyko na szczeblu europejskim).

Or. en

Poprawka 183
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) W niniejszym rozporządzeniu stosuje 
się definicję ryzyka systemowego 
opracowaną wspólnie przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
Bank Rozrachunków Międzynarodowych
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i Radę Stabilności Finansowej, przyjętą
w dniu 28 października 2009 r. w ramach 
sprawozdania dla ministrów finansów
i prezesów banków grupy G-20
w odpowiedzi na wniosek przywódców 
grupy G-20 z kwietnia 2009 r. 
W sprawozdaniu tym ryzyko systemowe 
definiuje się jako ryzyko zakłócenia usług 
finansowych (i) spowodowane 
upośledzeniem całego lub części systemu 
finansowego i (ii) mogące spowodować 
poważne negatywne konsekwencje dla 
realnej gospodarki. Podstawowe 
znaczenie ma w definicji pojęcie 
negatywnych efektów zewnętrznych, 
będących rezultatem zakłócenia lub 
niepowodzenia w działaniu instytucji 
finansowej, rynku lub instrumentu. 
Wszystkie rodzaje pośredników 
finansowych, rynków i infrastruktury 
potencjalnie mogą w pewnym stopniu 
mieć znaczenie systemowe.

Or. en

Poprawka 184
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Definicja ryzyka transgranicznego 
obejmuje wszystkie rodzaje ryzyka 
spowodowanego nierównowagą 
gospodarczą lub problemami sektora 
finansowego w całej Unii Europejskiej lub
w jej częściach, które mogą mieć znaczne 
negatywne konsekwencje dla transakcji 
między podmiotami gospodarczymi
z dwóch lub większej liczby państw 
członkowskich, dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego bądź dla finansów 
publicznych UE lub jej państw 
członkowskich. Wszystkie rodzaje ryzyka 
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gospodarczego i finansowego potencjalnie 
mogą w pewnym stopniu mieć charakter
transgraniczny.

Or. en

Poprawka 185
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Zważywszy na horyzontalny 
charakter dyrektywy 2005/60/WE, 
niniejsze rozporządzenie nie narusza 
obowiązujących ram instytucjonalnych 
państw członkowskich w odniesieniu do 
środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i zwalczania finansowania 
terroryzmu. Podejmując działania
w kontekście dyrektywy 2005/60/WE, EBA 
uwzględnia obowiązujące ramy i 
w stosownych przypadkach współpracuje
z innymi właściwymi organami.

Or. en

Poprawka 186
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pożądane jest, by EBA wspierał 
spójne podejście w dziedzinie gwarancji 
depozytów celem zapewnienia równych 
szans dla wszystkich deponentów
i równorzędnego ich traktowania w całej 
Wspólnocie. Ponieważ systemy gwarancji 
depozytów podlegają nadzorowi raczej

(13) Pożądane jest, by EBA wspierał 
spójne podejście w dziedzinie gwarancji 
depozytów celem zapewnienia równych 
szans dla wszystkich deponentów
i równorzędnego ich traktowania w całej 
Wspólnocie. Ponieważ systemy gwarancji 
depozytów podlegają nadzorowi raczej
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w państwach członkowskich, a nie 
nadzorowi regulacyjnemu, właściwe jest, 
by EBA mógł wykonywać swoje 
uprawnienia na mocy niniejszego 
rozporządzenia w stosunku do samego 
systemu gwarancji depozytów oraz do jego 
operatora.

w państwach członkowskich, a nie 
nadzorowi regulacyjnemu, właściwe jest, 
by EBA mógł wykonywać swoje 
uprawnienia na mocy niniejszego 
rozporządzenia w stosunku do samego 
systemu gwarancji depozytów oraz do jego 
operatora. Rola EBA zostanie poddana 
przeglądowi po utworzeniu europejskiego 
funduszu gwarancji depozytów. 

Or. en

Uzasadnienie

Po utworzeniu europejskiego funduszu gwarancji depozytów należy ponownie rozważyć rolę 
EBA w obszarze gwarancji depozytów.

Poprawka 187
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) W celu realizacji założeń EBA oraz 
zapewnienia spójnego i skutecznego 
nadzoru na szczeblu europejskim 
organom w państwach członkowskich, 
będącym organami właściwymi
i członkami EBA, należy nadać 
uprawnienia do przyjmowania środków 
zapobiegawczych i naprawczych z zakresu 
nadzoru, a jednocześnie ułatwiać 
podejmowanie wspólnych, 
skoordynowanych i zintegrowanych 
działań. Uprawnienia te są wykonywane
w sposób proporcjonalny i obejmują 
możliwość ubiegania się o odpowiednie 
informacje i ich uzyskiwanie; nakładania 
wymogów z zakresu sprawozdawczości
i ujawniania informacji; przeprowadzania 
kontroli na miejscu; podejmowania 
środków ostrożnościowych (w tym 
środków wpływających na strategie
z zakresu konfliktu interesów, dobrego 
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sprawowania władzy, przepisów, dywidend
i wynagrodzenia); rozdzielania lub 
oddzielania działań z zakresu bankowości 
detalicznej od działań z zakresu handlu
i innych działań o charakterze innym niż 
charakter użyteczności publicznej
w przypadku istotnego ryzyka ocenionego
w oparciu o wspólne kryteria; 
wprowadzania tymczasowych ograniczeń 
lub zakazów dla niektórych produktów lub 
rodzajów transakcji, które mogą 
bezpośrednio lub pośrednio powodować 
nadmierny brak stabilności na rynkach 
lub budzić niepokój; nakazywania –
w uzasadnionych przypadkach i zgodnie 
ze wspólnymi kryteriami – instytucjom 
finansowym prowadzenia działalności za 
pośrednictwem spółki zależnej; 
nakładania odstraszających grzywien; 
pozbawiania kierowników i dyrektorów 
prawa do wykonywania obowiązków; 
zwalniania dyrektorów wykonawczych lub 
członków zarządu; podejmowania 
tymczasowych interwencji w instytucjach 
finansowych; pozbawiania istotnych 
udziałowców instytucji finansowych 
korzyści ograniczonej odpowiedzialności
w przypadkach biernego zachowania
w odniesieniu do obrony interesu 
korporacyjnego w sytuacjach krytycznych; 
rozszerzania zakresu odpowiedzialności 
finansowej na winnych poważnych 
naruszeń; w stosownych przypadkach 
przechowywania deklaracji w celu 
zapewnienia integralności
i odpowiedzialności; żądania sporządzania 
planów awaryjnych; unieważniania 
licencji i paszportów; uzgadniania 
protokołów w celu formułowania wspólnej
i skutecznej odpowiedzi.

Or. en
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Poprawka 188
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Jednolity zbiór przepisów ma 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
prawodawstwa, uregulowań i standardów
w zakresie usług finansowych. W ramach 
standardów regulacyjnych i nadzorczych, 
na podstawie których opracowuje się 
jednolity zbiór przepisów, należy unikać 
arbitrażu regulacyjnego, a jednocześnie 
zapewniać równe szanse dla deponentów, 
inwestorów i konsumentów w całej 
Europie oraz ich odpowiednią ochronę.
W jednolitym zbiorze przepisów wymienia 
się definicje, określa wspólne elementy 
wymogów dotyczących sprawozdawczości
i ujawniania informacji oraz zamieszcza 
się elementy niezbędne do zapewnienia 
skutecznego działania procedur 
współpracy, obejmujące ocenę ryzyka
i wymianę informacji zgodnie
z europejskim prawodawstwem. Przy 
opracowywaniu niniejszego 
rozporządzenia jednolity zbiór przepisów 
definiuje odpowiednie standardy 
regulacyjne i nadzorcze dotyczące 
postępowania z wczesnymi ostrzeżeniami
i zaleceniami ESRB oraz mające na celu
przeciwstawienie się ryzyku
transgranicznemu określonemu przez
EBA lub instytucje europejskie w 
odniesieniu do całej Unii Europejskiej lub 
znacznej jej części. Ponadto jednolity 
zbiór przepisów definiuje odpowiednie 
standardy regulacyjne i nadzorcze
z zakresu sprawozdawczości, ujawniania 
informacji i wymogów ostrożnościowych 
dla właściwych spółek i instrumentów 
inwestycyjnych o wysokim stopniu 
wspomagania, funkcjonujących w całej 
UE, w celu zapobiegania powstawaniu 
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ryzyka systemowego i właściwego ryzyka 
transgranicznego.

Or. en

Poprawka 189
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) 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 
EBA 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 

(14) Komisja powinna zatwierdzić te 
projekty standardów zgodnie z prawem 
wspólnotowym w celu nadania im wiążącej 
mocy prawnej. Może ona zdecydować
o odrzuceniu ich w całości lub częściowo, 
jeśli np. projekty standardów technicznych 
będą niezgodne z prawem Unii 
Europejskiej, 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 szybką procedurę 
przyjmowania tych standardów, należy 
ustalić określony termin, w którym 
Komisja powinna podjąć decyzję o ich 
zatwierdzeniu, częściowym zatwierdzeniu 
lub odrzuceniu. Procedura 
opracowywania standardów technicznych 
określona w niniejszym rozporządzeniu 
pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji w zakresie przyjmowania aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 290 traktatu. 
Kwestie dotyczące standardów 
technicznych nie wymagają decyzji 
politycznych, a ich treść jest określona 
przez unijne akty prawne przyjęte na 
poziomie 1. Opracowanie projektów 
standardów przez EBA gwarantuje pełne 
wykorzystanie specjalistycznej wiedzy 
krajowych organów nadzoru.
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decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć prawa do zmieniania standardów technicznych. Mają one 
charakter techniczny, w związku z czym powinny być opracowywane wyłącznie przez 
ekspertów technicznych ESA. W przypadku, gdy dane standardy okażą się nieodpowiednie
z przyczyn prawnych lub związanych z jednolitym rynkiem, Komisja może podjąć decyzję
o ich częściowym lub pełnym odrzuceniu.

Poprawka 190
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) 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 
EBA 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 

(14) Ponieważ EBA charakteryzuje wysoki 
poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne
i właściwe jest powierzenie mu, na 
poziomie 2 przepisów 
Lamfalussy’ego (w dziedzinach
określonych prawem europejskim lub na 
wniosek Komisji) i na poziomie 3 środków 
nadzorczych Lamfalussy’ego (z jego 
własnej inicjatywy), opracowania 
projektów standardów technicznych, które 
nie wymagają podejmowania decyzji 
politycznych i które muszą być zgodne
z zasadą proporcjonalności. Projekty 
standardów technicznych, które mają 
zostać przyjęte przez Komisję jako 
standardy regulacyjne, mogłyby podlegać 
zmianom ze strony Komisji. W przypadku 
standardów nadzorczych Komisja 
zatwierdza te projekty standardów
technicznych, gdy są one zgodne
z prawem europejskim, w celu nadania im 
wiążącej mocy prawnej. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania standardów 
regulacyjnych w usługach finansowych
w trybie aktów delegowanych, zgodnie
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu 
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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 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Unii Europejskiej. Standardy nadzorcze 
powinny być zatwierdzane w postaci aktów 
wykonawczych, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 291 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby 
zapewnić sprawną i przyspieszoną 
procedurę przyjmowania tych standardów, 
można ustalić określony termin, w którym 
Komisja powinna podjąć decyzję zarówno
w sprawie ich przyjęcia, jak i w sprawie 
ich zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) 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 
EBA 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

(14) 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 
EBA 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. Podczas opracowywania 
projektów standardów technicznych EBA 
przestrzega zasady proporcjonalności, 
uwzględniając różne struktury i profile 
ryzyka instytucji finansowych. EBA dąży 
zwłaszcza do dopilnowania, aby nie 
nakładano zbędnego obciążenia na 
spółdzielnie kontrolowane w sposób 
demokratyczny, które odgrywają ważną 
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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 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

rolę pod względem zwalczania 
wykluczenia społecznego na szczeblu 
społeczności lokalnych. 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 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru Bankowego musi uwzględniać różne modele biznesowe, które 
istnieją w sektorze usług finansowych. Standardy techniczne powinny być identyczne dla 
instytucji finansowych tego samego rodzaju we wszystkich państwach członkowskich, ale 
muszą dopuszczać pewien stopień elastyczności w celu uznania istnienia spółdzielni 
kontrolowanych w sposób demokratyczny, których modele biznesowe powodują ryzyko
w niewielkim stopniu i które odgrywają istotną rolę w zwalczaniu wykluczenia społecznego 
wśród lokalnych społeczności.

Poprawka 192
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia
skutecznego instrumentu ustanawiającego 
zharmonizowane standardy techniczne
w zakresie usług finansowych, tak by 

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu ustanawiającego 
zharmonizowane standardy techniczne
w zakresie usług finansowych, tak by 



AM\808174PL.doc 23/85 PE439.457v01-00

PL

zapewnić, również poprzez jednolity zbiór 
przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę deponentów, inwestorów
i konsumentów w całej Europie. Ponieważ 
EBA 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 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

zapewnić, również poprzez jednolity zbiór 
przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę deponentów, inwestorów
i konsumentów w całej Europie. Ponieważ 
EBA 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. Standardy te nie powinny 
zatem być sprzeczne z ustawodawstwem 
żadnego państwa członkowskiego, 
ponieważ ustawodawstwo takie sugeruje 
istnienie możliwości dokonania wyboru
politycznego. Komisja powinna 
zatwierdzić te projekty standardów zgodnie
z prawem wspólnotowym w celu nadania 
im wiążącej mocy prawnej. Komisja musi 
przyjąć projekty standardów technicznych
lub je odrzucić zgodnie z jasnymi
i przejrzystymi zasadami. Zostałyby one 
odrzucone, 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 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Or. en
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Poprawka 193
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) 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 
EBA 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 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

(14) 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 
EBA 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. 
Zasadniczo nie powinny one podlegać 
zmianom ze strony Komisji, chyba że 
wymagałyby tego wyjątkowe okoliczności, 
jeżeli przykładowo projekty standardów 
technicznych byłyby niezgodne z prawem 
Unii Europejskiej bądź byłyby sprzeczne
z zasadą proporcjonalności lub
z podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych określonymi w dorobku 
prawnym Unii Europejskiej dotyczącym 
usług finansowych. Komisja nie powinna 
zmieniać treści standardów technicznych 
przygotowanych przez EBA bez 
wcześniejszego skoordynowania takiego 
działania z tym organem. Aby zapewnić 
sprawną i przyspieszoną procedurę 
przyjmowania tych standardów, należy 
ustalić określony termin, w którym 
Komisja powinna podjąć decyzję
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w sprawie ich zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać Komisję, aby korzystała z prawa do zmiany standardów technicznych,
o których mowa w art. 7, wyłącznie w ostateczności. W przeciwnym razie autorytet ESA jako 
autorów projektów tych standardów mógłby zostać podważony i mogłoby to wprowadzić 
niepewność prawną wśród instytucji finansowych.

Poprawka 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) 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 
EBA 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 

(14) 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 
EBA 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. 
Nie podlegają one zmianom ze strony 
Komisji. Komisja powinna odrzucać 
projekty standardów technicznych 
wyłącznie wówczas, gdyby były one 
niezgodne z prawem Unii Europejskiej
bądź byłyby sprzeczne z zasadą 
proporcjonalności lub z podstawowymi 
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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 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

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

Komisja nie powinna mieć prawa do zmiany standardów technicznych zaproponowanych 
przez EBA, aby zapewnić niezależność tego organu i poszanowanie dla jego specjalistycznej 
wiedzy. Komisja powinna mieć wyłącznie prawo kontroli projektów standardów technicznych, 
zgodnie z którym mogłaby je zatwierdzać lub odrzucać w oparciu o jasne i przejrzyste zasady.

Poprawka 195
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) 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 
EBA 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. 

(14) 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 
EBA 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. 
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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 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Nie podlegają one zmianom ze strony 
Komisji. Komisja powinna odrzucać 
projekty standardów technicznych 
wyłącznie wówczas, gdyby były one 
niezgodne z prawem Unii Europejskiej
bądź byłyby 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

Komisja nie powinna mieć prawa do zmiany standardów technicznych zaproponowanych 
przez EBA, aby zapewnić niezależność tego organu i poszanowanie dla jego specjalistycznej 
wiedzy. Komisja powinna mieć wyłącznie prawo kontroli projektów standardów technicznych, 
zgodnie z którym mogłaby je zatwierdzać lub odrzucać w oparciu o jasne i przejrzyste zasady.

Poprawka 196
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) 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 

skreślony
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przyjęte na poziomie 1. Opracowanie 
projektów standardów przez EBA 
gwarantuje pełne wykorzystanie 
specjalistycznej wiedzy specjalistycznej 
krajowych organów nadzoru.

Or. en

Poprawka 197
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) 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 EBA 
gwarantuje pełne wykorzystanie 
specjalistycznej wiedzy specjalistycznej 
krajowych organów nadzoru.

(15) 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 Unii 
Europejskiej. Kwestie dotyczące 
standardów technicznych nie powinny 
wymagać decyzji politycznych, a ich treść 
powinna być dokładnie określona przez 
unijne akty prawne przyjęte na poziomie 1. 
Standardy techniczne powinny być 
współmierne i uwzględniać różnice
w wielkości i złożoności instytucji 
finansowych. W przypadku, gdy 
przewidziano środki na poziomie 2 lub gdy 
już one istnieją, takie standardy 
techniczne powinny być zgodne z tym 
środkami na poziomie 2 i określać jedynie 
warunki stosowania tych środków. 
Opracowanie projektów standardów przez 
EBA gwarantuje pełne wykorzystanie 
specjalistycznej wiedzy specjalistycznej 
krajowych organów nadzoru.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby nie wprowadzać większej niepewności prawnej w odniesieniu do projektów 
standardów, o których mowa w art. 7, poprzez ograniczenie zastosowania tych standardów do 
obszarów najbardziej odpowiednich, tj. obszarów technicznych, a nie obszarów 
wymagających decyzji politycznych.

Poprawka 198
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) 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 EBA 
gwarantuje pełne wykorzystanie 
specjalistycznej wiedzy specjalistycznej 
krajowych organów nadzoru.

(15) 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. O ile standardy 
techniczne opracowane zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem 
uwzględniają instytucje prowadzące 
działalność jedynie lokalnie, które nie 
mają wymiaru unijnego, o tyle w każdym 
przypadku ocenia się ogólne skutki 
standardów technicznych dla całego 
sektora. Opracowanie projektów 
standardów przez EBA gwarantuje pełne 
wykorzystanie specjalistycznej wiedzy 
specjalistycznej krajowych organów 
nadzoru.

Or. en
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Uzasadnienie

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately.
The assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Poprawka 199
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W dziedzinach nieobjętych 
standardami technicznymi EBA 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.

(16) W dziedzinach nieobjętych 
standardami regulacyjnymi lub 
nadzorczymi EBA powinien mieć 
uprawnienia do wydawania wytycznych
i zaleceń w sprawie stosowania 
prawodawstwa UE w celu propagowania 
najlepszych praktyk. W celu zapewnienia 
przejrzystości i zwiększenia przestrzegania 
przez krajowe organy nadzoru i instytucje 
finansowe tych wytycznych i zaleceń, 
krajowe organy nadzoru powinny być 
zobowiązane do przedstawienia powodów 
niezastosowania się do tych wytycznych
i zaleceń, a instytucje finansowe powinny 
być zobowiązane do zgłaszania, czy
przestrzegają tych wytycznych i zaleceń 
podczas składania sprawozdań.

Or. en
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Poprawka 200
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W dziedzinach nieobjętych 
standardami technicznymi EBA 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.

(16) W dziedzinach nieobjętych 
standardami technicznymi EBA 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.
W obszarach nieobjętych standardami 
technicznymi EBA powinien 
upowszechniać najlepszą praktykę.

Or. en

Poprawka 201
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego 
stosowania prawa wspólnotowego jest 
podstawowym warunkiem wstępnym dla 
integralności, efektywności
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych, stabilności systemu 
finansowego i równych warunków 
konkurencji dla instytucji finansowych we 
Wspólnocie. Należy zatem wprowadzić 
odpowiedni mechanizm obowiązujący
w sytuacjach, w których EBA stwierdzi 
przypadki nieprawidłowego lub 

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego 
stosowania prawa Unii Europejskiej jest 
podstawowym warunkiem wstępnym dla 
integralności, efektywności
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych, stabilności systemu 
finansowego i równych warunków 
konkurencji dla instytucji finansowych we 
Wspólnocie. Należy zatem wprowadzić 
odpowiedni mechanizm obowiązujący
w sytuacjach, w których EBA stwierdzi 
przypadki niestosowania lub 
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niewystarczającego stosowania przepisów 
prawa wspólnotowego. Mechanizm ten 
powinien obowiązywać w dziedzinach,
w których prawodawstwo wspólnotowe 
określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

nieprawidłowego stosowania, co stanowi 
naruszenie prawa Unii Europejskiej. 
Mechanizm ten powinien obowiązywać
w dziedzinach, w których prawodawstwo 
unijne określa jasne i bezwarunkowe 
obowiązki. Ogólnie nie powinien on być 
stosowany w przypadkach dotyczących 
wyłącznie nieprawidłowej transpozycji
prawa Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ograniczyć wykorzystanie mechanizmu określonego w art. 9 do zastosowań 
standardów, które stanowią naruszenie prawa, a nie do ogólnego stosowania nieprawidłowo 
transponowanego unijnego prawa. Ma to na celu zminimalizowanie niepewności prawnej 
wśród uczestników rynku, którzy muszą mieć pewność w odniesieniu do stosowania procesu 
zapewniania równych szans w całej UE, o którym mowa w art. 9.

Poprawka 202
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego 
stosowania prawa wspólnotowego jest 
podstawowym warunkiem wstępnym dla 
integralności, efektywności
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych, stabilności systemu 
finansowego i równych warunków 
konkurencji dla instytucji finansowych we 
Wspólnocie. Należy zatem wprowadzić 
odpowiedni mechanizm obowiązujący
w sytuacjach, w których EBA stwierdzi 
przypadki nieprawidłowego lub 
niewystarczającego stosowania przepisów 
prawa wspólnotowego. Mechanizm ten 
powinien obowiązywać w dziedzinach,
w których prawodawstwo wspólnotowe 
określa jasne i bezwarunkowe obowiązki. 

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego 
stosowania prawa europejskiego jest 
podstawowym warunkiem wstępnym dla 
integralności, przejrzystości, efektywności
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych, stabilności systemu 
finansowego i równych warunków 
konkurencji dla instytucji finansowych
w UE. Należy zatem wprowadzić 
odpowiedni mechanizm obowiązujący
w sytuacjach, w których EBA stwierdzi 
przypadki nieprawidłowego lub 
niewystarczającego stosowania przepisów 
prawa europejskiego. Mechanizm ten 
powinien obowiązywać w dziedzinach,
w których prawodawstwo europejskie
określa jasne i bezwarunkowe obowiązki. 
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Poprawka 203
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) 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. 

(19) 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. 

Or. en

Poprawka 204
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W wyjątkowych sytuacjach 
uporczywej bezczynności właściwego 
organu EBA powinien posiadać 
uprawnienia do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych do poszczególnych 
instytucji finansowych. Uprawnienie to 
powinno być ograniczone do wyjątkowych 
przypadków, w których właściwy organ 
nie zastosuje się do decyzji do niego 
skierowanych oraz w których prawo 
wspólnotowe obowiązuje bezpośrednio 
instytucje finansowe na mocy istniejących 
lub przyszłych rozporządzeń.

skreślony
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Uzasadnienie

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law. It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute.

Poprawka 205
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA 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 właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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 

skreślony
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rynków. 

Or. en

Poprawka 206
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA 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 właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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. 

(21) 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. Rada w porozumieniu
z ESRB i w stosownych przypadkach
z europejskimi organami nadzoru 
powinna mieć prawo do ogłoszenia 
sytuacji nadzwyczajnej. W przypadku, gdy 
sytuacja nadzwyczajna dotyczy ogólnie 
rynku, EBA powinien móc zobowiązywać 
krajowe organy nadzoru do podejmowania 
konkretnych działań w celu zapobiegania 
sytuacjom nadzwyczajnym. Aby zapewnić 
skuteczną reakcję na sytuację 
nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA powinien 
posiadać uprawnienia do przyjęcia
w ostateczności i na podstawie wyraźnego 
upoważnienia ze strony Rady decyzji 
skierowanych bezpośrednio do rynku
finansowego celem ograniczenia skutków 
kryzysu i przywrócenia zaufania do 
rynków. 

Or. en

Uzasadnienie

Nadanie EBA uprawnień do wydawania decyzji dotyczących bezpośrednio właściwych 
organów krajowych i poszczególnych banków nie jest korzystne. W przypadku, gdy sytuacja 
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nadzwyczajna dotyczy rynku w bardziej ogólnym sensie, EBA powinien mieć możliwość 
podejmowania środków mających zastosowanie bezpośrednio do organów krajowych. 
Powinno to jednak opierać się na upoważnieniu ze strony Rady.

Poprawka 207
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA 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 właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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.

(21) 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. EBA powinien zatem 
móc zobowiązywać krajowe organy 
nadzoru do podejmowania konkretnych 
działań w celu zapobiegania sytuacjom 
nadzwyczajnym. Uwzględniając delikatny 
charakter tej kwestii, prawo do
decydowania o transgranicznej sytuacji 
nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem 
uznaniowości, a zatem powinno zostać 
powierzone Radzie w następstwie 
przeprowadzenia odpowiednich 
konsultacji z Komisją, ESRB
i w stosownych przypadkach
z europejskimi organami nadzoru. 

Or. en
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Poprawka 208
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA 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 właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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.

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego w Unii 
Europejskiej wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
podejmowania konkretnych działań w celu 
zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. 
Prawo do decydowania o transgranicznej 
sytuacji nadzwyczajnej powinno zostać 
powierzone Radzie w następstwie 
przeprowadzenia odpowiednich 
konsultacji z Komisją, ESRB
i w stosownych przypadkach
z europejskimi organami nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej pożądane jest, aby Komisja Europejska nie mogła decydować o sytuacji 
nadzwyczajnej, zważywszy na skutki dla państw członkowskich oraz systemową rolę ESRB. 
Również ESA nie powinny podejmować wiążących decyzji dotyczących poszczególnych 
instytucji.
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Poprawka 209
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA 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 właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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. 

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego w Unii
wymagają szybkiej i skoordynowanej 
odpowiedzi na szczeblu Unii. EBA 
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 właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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 210
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla (21) Poważne zagrożenia dla 
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prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA 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 właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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. 

prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego w Unii
wymagają szybkiej i skoordynowanej 
odpowiedzi na szczeblu Unii. EBA 
powinien zatem móc zobowiązywać 
krajowe organy nadzoru do podejmowania 
konkretnych działań w celu zapobiegania 
sytuacjom nadzwyczajnym. Europejska 
Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna 
ustalić, kiedy występuje sytuacja 
nadzwyczajna; Komisja lub Rada także 
mogą podjąć decyzję o występowaniu 
takiej sytuacji lub innych uzasadnionych 
okoliczności, które wymagają takiej samej 
zdecydowanej reakcji instytucjonalnej. 
Aby zapewnić skuteczną reakcję na 
sytuację nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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 211
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
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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 właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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. 

podejmowania konkretnych działań w celu 
zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. 
Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 
powinna ustalić, kiedy występuje sytuacja 
nadzwyczajna. Komisja powinna ogłaszać 
sytuację nadzwyczajną po uzyskaniu 
zalecenia od Europejskiej Rady
ds. Ryzyka Systemowego. Aby zapewnić 
skuteczną reakcję na sytuację 
nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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. 

Or. en

Uzasadnienie

ESRB jest najbardziej odpowiednim organem, który powinien ogłaszać występowanie sytuacji 
nadzwyczajnej. Ponieważ ocena tego, czy sytuacja nadzwyczajna występuje, czy też nie, wiąże 
się z dużym stopniem uznaniowości, na mocy postanowień traktatu konieczne jest, aby to 
Komisja była podmiotem prawnym, który podejmie ostateczną decyzję.

Poprawka 212
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
podejmowania konkretnych działań w celu 
zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. 

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
podejmowania konkretnych działań w celu 
zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. 
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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 właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA 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. 

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego 
powinna ustalić, kiedy występuje sytuacja 
nadzwyczajna. Aby zapewnić skuteczną 
reakcję na sytuację nadzwyczajną
w przypadku niepodejmowania działań 
przez właściwy krajowy organ nadzoru, 
EBA 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. 

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie jednolitego rynku usług finansowych UE wymusza koordynację działań, by stawić 
czoła potencjalnym sytuacjom nadzwyczajnym, ponieważ kryzys w jednym państwie 
członkowskim mógłby gwałtownie rozprzestrzenić się za jego granicami. W związku z tym 
należy dać ESRB prawo do ustalania występowania sytuacji nadzwyczajnej.

ESRB jest odpowiednim organem do ustalania występowania potencjalnej sytuacji 
nadzwyczajnej, ponieważ jest organem technicznym, powołanym w celu monitorowania
i oceniania ewentualnych zagrożeń dla stabilności finansowej.

Poprawka 213
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Uwzględniając oświadczenie
w sprawie wzmocnienia systemu 
finansowego, wygłoszone na szczycie 
przywódców grupy G-20 w Londynie
w dniu 2 kwietnia 2009 r., w którym 
wzywa się do „ustalania wytycznych dla 
tworzenia i funkcjonowania kolegiów 
nadzorczych oraz udziału w nich, a także 
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wspierania tych działań, w tym poprzez 
ciągłą identyfikację najważniejszych
z systemowego punktu widzenia 
przedsiębiorstw transgranicznych”. 

Or. en

Poprawka 214
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA 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 EBA powinien 
być uprawniony do przyjęcia
w ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych
w obszarach prawa wspólnotowego 
bezpośrednio je obowiązującego.

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA powinien 
móc rozstrzygać spory w sytuacjach 
transgranicznych 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 EBA powinny 
również obejmować spory dotyczące
procedury, podjętego działania lub jego 
niepodjęcia przez właściwy organ państwa 
członkowskiego. 

Or. en
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Poprawka 215
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA 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 EBA powinien 
być uprawniony do przyjęcia
w ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych
w obszarach prawa wspólnotowego 
bezpośrednio je obowiązującego.

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA 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.

Or. en

Uzasadnienie

ESA nie powinny podejmować bezpośrednio wiążących decyzji dotyczących poszczególnych 
instytucji finansowych. Biorąc pod uwagę to, że właściwy organ krajowy jest odpowiedzialny 
za bieżący nadzór nad instytucjami finansowymi, bardziej pożądane z prawnego punktu 
widzenia jest, aby ESA zmuszał organ krajowy do zmiany postępowania w następstwie 
orzeczenia wydanego w procesie mediacji, o którym mowa w art. 11.
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Poprawka 216
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA 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 EBA powinien być 
uprawniony do przyjęcia w ostateczności
decyzji skierowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w obszarach prawa 
wspólnotowego bezpośrednio je 
obowiązującego. 

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA 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 EBA powinien być 
uprawniony do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w obszarach prawa 
wspólnotowego bezpośrednio je 
obowiązującego. W sytuacjach, gdy 
odnośne prawodawstwo UE nadaje 
państwom członkowskim prawo 
uznaniowości, decyzje podejmowane przez 
EBA nie mogą zastępować korzystania
z tego prawa w sposób zgodny z prawem 
Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 217
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA 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 EBA powinien być 
uprawniony do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w obszarach prawa 
wspólnotowego bezpośrednio je 
obowiązującego. 

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA w tej 
dziedzinie powinny być 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 EBA 
powinien być uprawniony do przyjęcia
w ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych
w obszarach prawa wspólnotowego 
bezpośrednio je obowiązującego. 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka jest konsekwencją poprawki zaproponowanej do art. 11 ust. 1 
dotyczącego zakresu „obowiązku mediacyjnego”. W przedmiotowym projekcie 
rozporządzenia powinno się określać jedynie uprawnienia EBA do wykonywania „obowiązku 
mediacyjnego”, a także procedurę. Zakres „obowiązku mediacyjnego” powinien jednak być 
określany indywidualnie dla każdego przypadku w prawodawstwie sektorowym.
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Poprawka 218
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA 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 EBA powinien być 
uprawniony do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w obszarach prawa 
wspólnotowego bezpośrednio je 
obowiązującego. 

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA powinny 
obejmować spory dotyczące obowiązków 
proceduralnych w ramach współpracy,
a także interpretacji i stosowania prawa 
europejskiego w decyzjach nadzorczych; 
przestrzeganie przyjętych wiążących 
decyzji nie uniemożliwia właściwemu 
organowi korzystania z dodatkowego 
ostrożnościowego prawa uznaniowości 
zgodnie z międzynarodowymi zasadami 
nadzoru transgranicznego. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych
w prawodawstwie sektorowym.
W przypadku niepodejmowania działań 
przez dany krajowy organ nadzoru EBA 
powinien być uprawniony do przyjęcia
w ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych
w obszarach prawa europejskiego
bezpośrednio je obowiązującego. 

Or. en
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Poprawka 219
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA 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 EBA powinien być 
uprawniony do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w obszarach prawa 
wspólnotowego bezpośrednio je 
obowiązującego. 

(22) W celu zapewnienia efektywnego
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA 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 EBA powinny 
obejmować spory dotyczące obowiązków 
proceduralnych w ramach współpracy,
a także interpretacji i stosowania prawa 
Unii Europejskiej w decyzjach 
nadzorczych. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych
w prawodawstwie sektorowym.
W przypadku niepodejmowania działań 
przez dany krajowy organ nadzoru EBA
powinien być uprawniony do przyjęcia
w ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych
w obszarach prawa Unii Europejskiej
bezpośrednio je obowiązującego. Ma to 
także zastosowanie do sporów w kolegiach 
organów nadzorczych.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku ewentualnych sporów między krajowymi organami nadzoru interwencja EBA 
jest konieczna, aby zapewnić pewność prawną instytucjom finansowym.
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Poprawka 220
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) 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 słabości mają swoje źródło
w różnych obszarach działalności 
instytucji finansowych oraz w organach 
nadzoru. Instytucje finansowe działają na 
rynku bez granic, organy nadzoru 
dokonują bieżących weryfikacji, podczas 
gdy uprawnienia sądowe kończą się na 
granicach krajowych. W celu usunięcia 
tego rodzaju rozbieżności należy zachęcać 
do większej konwergencji i integracji na 
terytorium Unii Europejskiej oraz na 
szczeblu międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 221
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Kryzys ujawnił błędy w istniejących 
przepisach dotyczących nadzoru nad 
transgranicznymi instytucjami 
finansowymi. Są to argumenty 
przemawiające za wzmocnieniem 
europejskich ram prawnych na rzecz 
lepszej współpracy i koordynacji pomiędzy 
właściwymi krajowymi organami nadzoru
w odniesieniu do monitorowania 
instytucji transgranicznych.
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Uzasadnienie

Po tym, jak kryzys ujawnił błędy w istniejących przepisach dotyczących nadzoru nad 
transgranicznymi instytucjami finansowymi, konieczne są europejskie ramy prawne, które 
zapewnią lepszą koordynację krajowych organów nadzoru.

Poprawka 222
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Zgodnie ze sprawozdaniem Turnera
z marca 2009 r., „obowiązujące zasady 
jednolitego rynku mogą powodować 
niedopuszczalne ryzyko dla deponentów
i podatników”, a „obecne uregulowania 
łączące branżowe prawa paszportowe, 
nadzór kraju pochodzenia i czysto krajowe 
ubezpieczenie depozytu nie stanowią 
odpowiedniej podstawy przyszłej regulacji
i nadzoru europejskich transgranicznych 
banków detalicznych”.

Or. en

Poprawka 223
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) Jak stwierdza się ponadto
w sprawozdaniu Turnera, „należyte 
uregulowania wymagają albo zwiększenia 
uprawnień krajowych, co oznacza 
mniejsze otwarcie rynku wewnętrznego, 
albo większego stopnia integracji 
europejskiej. Odpowiednim rozwiązaniem 
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wydaje się połączenie obydwu elementów: 
zakres, w jakim wymagane byłyby 
uprawnienia krajowe, zależałby od tego, 
jak skuteczne mogłyby być opcje 
zwiększania uprawnień UE”.

Or. en

Poprawka 224
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22d) Rozwiązanie europejskie wymaga 
stworzenia nowej struktury 
instytucjonalnej Unii Europejskiej, 
niezależnego EBA z prawnie 
umocowanymi kompetencjami, lidera 
wyznaczającego standardy i nadzorcy
w obszarze transgranicznego nadzoru, 
wzmocnienia roli kolegiów organów 
nadzorczych w zakresie nadzoru instytucji 
transgranicznych oraz spójnego
i zwiększonego wzmacniania znaczenia 
uprawnień nadzorczych zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i unijnym.

Or. en

Poprawka 225
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22e) EBA powinien być uprawniony do 
opracowywania standardów nadzorczych
w celu zachęcania do jednakowego
stosowania jednolitego zbioru przepisów. 
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EBA powinien również odgrywać 
podstawową rolę koordynatora 
sektorowego i organu konsultacyjnego dla 
kolegiów organów nadzorczych w celu 
usprawniania funkcjonowania procesu 
wymiany informacji oraz celem 
promowania konwergencji i spójności 
stosowania prawa UE przez kolegia. EBA 
powinien odgrywać nadrzędną rolę 
koordynatora w nadzorowaniu instytucji 
bankowych działających w Unii 
Europejskiej. Na EBA powinien także 
spoczywać prawnie wiążący obowiązek 
mediacyjny z myślą o rozwiązywaniu 
konfliktów pomiędzy właściwymi 
organami nadzoru.

Or. en

Poprawka 226
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22f) Kolegia organów nadzorczych 
powinny odgrywać istotną rolę
w efektywnym, skutecznym i spójnym 
nadzorze transgranicznych instytucji 
finansowych w UE. Dążenie do 
konwergencji podstawowych rozporządzeń 
finansowych, jeżeli praktyki w dziedzinie 
nadzoru nie są spójne, jest mało 
przydatne. Jak zauważono
w sprawozdaniu Larosière’a, „należy 
unikać zakłóceń konkurencji i arbitrażu 
regulacyjnego wynikających z różnych 
praktyk nadzorczych, gdyż mogą one 
naruszyć stabilność finansową – między
innymi poprzez zachęcanie do 
przenoszenia działalności finansowej do 
krajów o łagodniejszym systemie nadzoru. 
System nadzoru musi być postrzegany 
jako uczciwy i zrównoważony”.
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Poprawka 227
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Należy utworzyć Europejski 
Fundusz Ochrony Finansowej (zwany 
dalej „funduszem”) w celu ochrony 
deponentów i instytucji w trudnej sytuacji,
w przypadku gdy mogłoby to stanowić 
zagrożenie dla stabilności finansowej 
jednolitego europejskiego rynku 
finansowego. Środki funduszu powinny 
pochodzić ze składek transgranicznych 
instytucji finansowych, długu 
emitowanego przez fundusz lub
w wyjątkowych okolicznościach ze składek 
państw członkowskich, których sytuacja 
dotyczy, zgodnie z uprzednio ustalonymi 
kryteriami (zmieniony protokół ustaleń). 
Fundusz powinien być finansowany ze 
środków, które przekazywano do 
krajowych systemów gwarancji 
depozytów.

Or. en

Poprawka 228
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Należy utworzyć europejski fundusz 
gwarancji depozytów, aby chronić 
deponentów. Środki przekazywane do tego 
funduszu powinny stopniowo zastępować 
środki przekazywane przez krajowe 
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systemy gwarancji depozytów.

Or. en

Poprawka 229
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Jest zdania, że należy rozwiązać 
kwestię podziału kosztów, aby rzeczywiście 
doprowadzić do utworzenia nowego 
europejskiego systemu nadzoru. W tym 
celu w przyszłości konieczne będzie 
stworzenie europejskiego funduszu 
postępowania naprawczego, aby chronić 
stabilność rynku finansowego w okresach 
poważnych trudności na rynku. Apeluje 
do Komisji i państw członkowskich
o przyspieszenie ich wysiłków w tej 
kwestii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wypracować uzgodnienia dotyczące podziału kosztów, aby rozwiązać nieodłączne 
problemy instytucji transgranicznych. Europejski fundusz postępowania naprawczego mógłby 
zostać wykorzystany do ustabilizowania instytucji w przypadku wyjątkowych trudności na 
rynku. Fundusz ten powinien jednak być wyraźnie oddzielony od jakiegokolwiek funduszu 
gwarancji depozytów, aby chronić oszczędności inwestorów.

Poprawka 230
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Sprawozdanie, które Komisja ma 
jak najszybciej przedłożyć Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie, powinno 
zawierać analizę środków koniecznych do 
stworzenia nowych unijnych ram 
zarządzania kryzysowego w sektorze 
bankowym. Należy w nim zwłaszcza 
przeanalizować wykonalność utworzenia 
Europejskiego Funduszu Ochrony 
Finansowej lub zharmonizowanych 
funduszy krajowych w celu ochrony 
deponentów i instytucji w trudnej sytuacji,
w przypadku gdyby mogło to stanowić 
zagrożenie dla stabilności finansowej 
jednolitego europejskiego rynku 
finansowego.

Or. en

Poprawka 231
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Sprawozdanie, które Komisja ma 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie, powinno zawierać analizę –
z perspektywy procykliczności –
internalizacji kosztów w systemie 
finansowym. Należy ponadto 
przeanalizować wszystkie odnośne 
kwestie, takie jak kompensacje
i wierzytelności wzajemne; określanie 
wysokości składek; zakres produktów
i deponentów objętych gwarancjami; 
skuteczność transgranicznych systemów 
gwarancji depozytów oraz powiązanie 
między systemami gwarancji depozytów
a alternatywnymi sposobami wypłacania 
deponentom kwot gwarantowanych, 
takimi jak awaryjne mechanizmy wypłaty
i Europejski Fundusz Ochrony 
Finansowej. Na potrzeby sporządzenia 
tego sprawozdania państwa członkowskie 
powinny zgromadzić odpowiednie dane
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i na żądanie przedłożyć je Komisji.

Or. en

Poprawka 232
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Poprzez zapewnianie odpowiedniego 
tworzenia i projektowania krajowych 
systemów depozytów i funduszy EBA jest 
odpowiedzialny za dopilnowanie, aby 
wszystkie instytucje, których działania 
mają wymiar europejski, przyczyniały się 
do stabilności jednolitego rynku 
finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe systemy depozytów muszą być finansowane w wystarczającym stopniu, aby chronić 
konsumentów i instytucje również w odniesieniu do zobowiązań transgranicznych.

Poprawka 233
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) 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 

(24) 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 
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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. EBA 
powinien ułatwiać zawieranie umów 
dotyczących przekazywania zadań
i obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. EBA 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.

zatem zapewniać jasne podstawy prawne 
dla takiego przekazywania zadań
i obowiązków. Państwo członkowskie 
może ograniczyć prawo krajowego organu 
nadzoru do przekazywania jego zadań. 
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. EBA 
powinien ułatwiać zawieranie umów 
dotyczących przekazywania zadań
i obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. EBA 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 234
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) 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. EBA 
powinien ułatwiać zawieranie umów 

(24) 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, zwłaszcza tych, które nie 
działają na skalę europejską. 
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 unijne może 
bliżej określać zasady przekazywania 
obowiązków w ramach umowy. EBA 
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dotyczących przekazywania zadań 
i obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. EBA 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. 
EBA 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. EBA powinien 
ustalać i upowszechniać dobre praktyki 
dotyczące przekazywania zadań 
i obowiązków oraz umów w sprawie 
przekazania.

Or. it

Poprawka 235
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 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) 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 

(24) 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 
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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. EBA 
powinien ułatwiać zawieranie umów 
dotyczących przekazywania zadań
i obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. EBA 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.

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 EBA lub 
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. EBA 
powinien ułatwiać zawieranie umów 
dotyczących przekazywania zadań
i obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. EBA 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

Uzasadnienie

EBA powinien delegować nadzór nad instytucjami, których działania mają wymiar unijny, do 
krajowych organów nadzoru.
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Poprawka 236
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) EBA 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 EBA powinno zatem 
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 EBA.

(27) EBA 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 EBA powinno zatem 
zostać powierzone zadanie ogólnej 
koordynacji w ramach ESFS. 
Niezakłócony przepływ wszystkich 
istotnych informacji pomiędzy właściwymi 
organami powinien stać się centralnym 
punktem działań EBA.

Or. en

Poprawka 237
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby utrzymać stabilność systemu 
finansowego, należy określić na wczesnym 
etapie tendencje, potencjalne zagrożenia
i słabości płynące z poziomu 
mikroostrożnościowego, na szczeblu 
transgranicznym i międzysektorowym. 
EBA powinien, regularnie lub w razie 
konieczności doraźnie, monitorować
i oceniać takie zmiany w obszarze 

(28) Aby utrzymać stabilność systemu 
finansowego, należy określić na wczesnym 
etapie tendencje, potencjalne zagrożenia
i słabości płynące z poziomu 
mikroostrożnościowego, na szczeblu 
transgranicznym i międzysektorowym. 
EBA powinien, regularnie lub w razie 
konieczności doraźnie, monitorować
i oceniać takie zmiany w obszarze 
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podlegającym jego kompetencjom oraz,
w stosownych przypadkach, informować 
Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne 
europejskie organy nadzoru oraz 
Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego. EBA powinien również 
koordynować ogólnowspólnotowe testy 
skrajnych warunków w celu oceny 
odporności instytucji finansowych na 
niekorzystne zmiany na rynku, 
dopilnowując przy tym, by na poziomie 
krajowym stosowano przy takich testach 
jak najbardziej spójną metodykę.

podlegającym jego kompetencjom oraz,
w stosownych przypadkach, informować 
Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne 
europejskie organy nadzoru oraz 
Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego. EBA powinien również 
inicjować i koordynować 
ogólnowspólnotowe testy skrajnych 
warunków w celu oceny odporności 
instytucji finansowych na niekorzystne 
zmiany na rynku, dopilnowując przy tym, 
by na poziomie krajowym stosowano przy 
takich testach jak najbardziej spójną 
metodykę. W celu informowania
o wykonywaniu swoich zadań EBA 
powinien dokonywać analizy 
ekonomicznej rynków oraz skutków, jakie 
ewentualne zmiany na rynku mogą mieć 
dla tych rynków.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie analizy ekonomicznej pozwoli ESA podejmować bardziej przemyślane decyzje 
dotyczące skutków jego działań dla szerszego rynku oraz wpływu zmian na szerszym rynku na 
jego działania. Jest to zgodne z najlepszą praktyką na szczeblu państw członkowskich.

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
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby utrzymać stabilność systemu 
finansowego, należy określić na wczesnym 
etapie tendencje, potencjalne zagrożenia
i słabości płynące z poziomu 
mikroostrożnościowego, na szczeblu 
transgranicznym i międzysektorowym. 
EBA powinien, regularnie lub w razie 
konieczności doraźnie, monitorować
i oceniać takie zmiany w obszarze 

(28) Aby utrzymać stabilność systemu 
finansowego, należy określić na wczesnym 
etapie tendencje, potencjalne zagrożenia
i słabości płynące z poziomu 
mikroostrożnościowego, na szczeblu 
transgranicznym i międzysektorowym. 
EBA powinien, regularnie lub w razie 
konieczności doraźnie, monitorować
i oceniać takie zmiany w obszarze 
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podlegającym jego kompetencjom oraz,
w stosownych przypadkach, informować 
Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne 
europejskie organy nadzoru oraz 
Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego. EBA powinien również 
koordynować ogólnowspólnotowe testy 
skrajnych warunków w celu oceny 
odporności instytucji finansowych na 
niekorzystne zmiany na rynku, 
dopilnowując przy tym, by na poziomie 
krajowym stosowano przy takich testach 
jak najbardziej spójną metodykę.

podlegającym jego kompetencjom oraz,
w stosownych przypadkach, informować 
Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne 
europejskie organy nadzoru oraz 
Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego. EBA powinien również 
koordynować ogólnowspólnotowe testy 
skrajnych warunków w celu oceny 
odporności instytucji finansowych na 
niekorzystne zmiany na rynku, 
dopilnowując przy tym, by na poziomie 
krajowym stosowano przy takich testach 
jak najbardziej spójną metodykę. W celu 
informowania o wykonywaniu swoich 
zadań EBA powinien dokonywać analizy 
ekonomicznej rynków oraz skutków, jakie 
ewentualne zmiany na rynku mogą mieć 
dla tych rynków.

Or. en

Uzasadnienie

EBA powinien dokonywać analizy ekonomicznej w celu informowania o wykonywaniu swoich 
zadań, jak stwierdzono w sprawozdaniu Petera Skinnera.

Poprawka 239
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, EBA 
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.

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, EBA 
powinien reprezentować Unię Europejską
w dialogu i współpracy z organami 
nadzoru spoza Unii. Właściwe organy 
krajowe mogą dalej wnosić wkład w tego 
rodzaju fora, które odnoszą się do kwestii 
krajowych i kwestii właściwych dla ich 
zadań i kompetencji określonych na mocy 
prawa UE.
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Or. en

Poprawka 240
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, EBA 
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.

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, EBA 
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 Wspólnoty i na forach 
międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 241
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) EBA powinien odgrywać rolę 
niezależnego organu doradczego dla 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
w dziedzinach podlegających jego 
kompetencjom. Powinien móc wydawać 
opinie na temat oceny ostrożnościowej 
połączeń i przejęć na mocy dyrektywy 
2006/48/WE zmienionej dyrektywą 
2007/44/WE.

(30) EBA powinien odgrywać rolę 
niezależnego organu doradczego dla 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
w dziedzinach podlegających jego 
kompetencjom. Powinien móc wydawać 
opinie na temat oceny ostrożnościowej 
połączeń i przejęć na mocy dyrektywy 
2006/48/WE zmienionej dyrektywą 
2007/44/WE w takich przypadkach, gdy 
dyrektywa ta nakłada obowiązek 
przeprowadzenia konsultacji między 
właściwymi organami z dwóch lub 
większej liczby państw członkowskich.
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Or. en

Uzasadnienie

Połączenie jest z definicji dostosowane do konkretnej instytucji oraz wrażliwe pod względem 
rynkowym i handlowym i powinno pozostać głównie w zakresie kompetencji organów 
krajowych i unijnych organów ds. konkurencji. Prawo ESA do doradzania w przypadku 
połączeń powinno być ograniczone do przypadków, w których dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych wymagają przeprowadzenia konsultacji między właściwymi organami.

Poprawka 242
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) W odniesieniu do organów nadzoru 
działających w kolegiach organów 
nadzorczych EBA identyfikuje i,
w stosownych przypadkach, gromadzi 
wszelkie istotne informacje przekazywane 
przez właściwe organy. Ponadto w pełni 
uwzględnia istnienie uzgodnień między 
właściwymi organami krajowymi
a organami nadzoru z krajów trzecich, 
biorąc pod uwagę główne grupy 
zarządzania kryzysowego 
międzynarodowych kolegiów, które mają 
pełny dostęp do informacji. EBA powinien 
być członkiem grup zarządzania 
kryzysowego.

Or. en

Poprawka 243
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby skutecznie wykonywać swoje (31) Aby skutecznie wykonywać swoje 
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obowiązki EBA powinien mieć prawo do 
zwracania się o wszelkie konieczne 
informacje. Aby uniknąć powielania 
obowiązków sprawozdawczych instytucji 
finansowych, takie informacje powinny 
być normalnie dostarczane przez krajowe 
organy nadzoru znajdujące się najbliżej 
rynków i instytucji finansowych. EBA 
powinien być jednak uprawniony do 
zwracania się o informacje bezpośrednio 
do instytucji finansowych i innych stron, 
jeżeli właściwy krajowy organ nie 
udostępnia lub nie może udostępnić takich 
informacji w odpowiednim czasie. Organy 
państw członkowskich powinny być 
zobowiązane do udzielenia pomocy EBA
w zakresie realizacji jego wniosków
o informacje.

obowiązki EBA powinien mieć prawo do 
zwracania się o wszelkie konieczne 
informacje. Aby uniknąć powielania 
obowiązków sprawozdawczych instytucji 
finansowych, takie informacje powinny 
być normalnie dostarczane przez krajowe 
organy nadzoru znajdujące się najbliżej 
rynków i instytucji finansowych.
W przypadku obiektywnych i możliwych 
do zweryfikowania sytuacji zakłócenia 
rynku EBA powinien być jednak 
uprawniony do zwracania się
w ostateczności o informacje bezpośrednio 
do instytucji finansowych i innych stron, 
jeżeli właściwy krajowy organ nie 
udostępnia lub nie może udostępnić takich 
informacji w odpowiednim czasie. 
Właściwa instytucja finansowa powinna 
mieć prawo wyrażenia swojej opinii na 
temat wartości bezpośredniego wniosku
o udzielenie informacji skierowanego 
przez EBA.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do zwracania się o informacje do poszczególnych instytucji powinno być 
wykorzystywane wyłącznie przez ESA w ograniczonych sytuacjach nadzwyczajnych, aby 
unikać jego nadużywania z korzyścią dla budowania zaufania między właściwymi organami 
krajowymi a ESA. Instytucje finansowe, do których zwrócono się z wnioskiem o udzielenie 
informacji, także powinny mieć prawo wyrażenia opinii na temat wartości poszczególnych 
wniosków.

Poprawka 244
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 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ścisła współpraca między EBA
a Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego ma podstawowe znaczenie 

(32) Ścisła współpraca między EBA
a Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego ma podstawowe znaczenie 
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dla pełnej efektywności funkcjonowania 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego oraz dla podejmowania 
działań następczych w związku z jej 
ostrzeżeniami i zaleceniami. EBA
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 EBA lub krajowego organu 
nadzoru, EBA powinien zapewnić podjęcie 
działań następczych.

dla pełnej efektywności funkcjonowania 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego oraz dla podejmowania 
działań następczych w związku z jej 
ostrzeżeniami i zaleceniami. EBA
i Europejska Rada ds. Ryzyka 
Systemowego powinny 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 EBA lub krajowego organu 
nadzoru, EBA powinien w stosownych 
przypadkach zapewnić podjęcie działań 
następczych.

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze oddanie sensu tekstu.

Poprawka 245
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym
w stosownych przypadkach inwestorów 

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
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instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników, 
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników, 
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. W skład Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości wchodzi co najmniej 
15 przedstawicieli konsumentów
i użytkowników, 5 niezależnych wysoko 
notowanych naukowców oraz 
10 przedstawicieli przedmiotowego sektora
i jego pracowników. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

Or. en

Poprawka 246
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników, 

(33) EBA powinien konsultować
z zainteresowanymi stronami standardy 
techniczne, wytyczne i zalecenia oraz 
stwarzać im odpowiednią możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. Przed 
przyjęciem projektów standardów 
technicznych, wytycznych i zaleceń EBA 
powinien dokonać oceny skutków w celu 
zapewnienia zachowania zgodności
z najlepszymi praktykami w zakresie 
przepisów wysokiej jakości. W celu 
zapewnienia skutecznego wsparcia 
zewnętrznego należy ustanowić Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości, reprezentującą
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konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

w odpowiednich proporcjach wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne (w tym w stosownych 
przypadkach inwestorów instytucjonalnych
i inne instytucje finansowe, które same 
korzystają z usług finansowych), związki 
zawodowe, pracowników naukowych, 
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości 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

Obecność różnych zainteresowanych stron powinna być raczej odpowiednia do zadań grupy,
a nie zrównoważona.

Poprawka 247
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 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym
w stosownych przypadkach inwestorów 

(33) EBA powinien konsultować
z zainteresowanymi stronami standardy 
techniczne, wytyczne i zalecenia oraz 
stwarzać im odpowiednią możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. Przed 
przyjęciem projektów standardów 
technicznych, wytycznych i zaleceń EBA 
powinien dokonać oceny skutków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron
z Sektora Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
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instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników, 
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), związki zawodowe, 
pracowników naukowych, konsumentów 
oraz inne podmioty detaliczne korzystające
z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości 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

EBA powinien dokonać oceny skutków przed przyjęciem projektów standardów technicznych, 
jak stwierdzono w sprawozdaniu Petera Skinnera. 

Poprawka 248
Thijs Berman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
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finansowych), ich pracowników, 
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

finansowych), związki zawodowe, 
pracowników naukowych, organizacje 
konsumenckie oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Związki zawodowe i organizacje konsumenckie są zorganizowanymi przedstawicielami 
pracowników i konsumentów. Z uwagi na ich dogłębną wiedzę z zakresu działań 
międzysektorowych najlepiej mogą one chronić interesy pracowników i konsumentów
w Grupie Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości.

Poprawka 249
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników, 

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), banki spółdzielcze, ich 
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konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

pracowników, konsumentów oraz inne 
podmioty detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

Or. en

Poprawka 250
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (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 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w stosownych proporcjach wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne z różnych państw 
członkowskich, o różnej wielkości
i z różnych sektorów bankowych (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 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
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wspólnotowego. finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

W skład Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinni wchodzić głównie 
przedstawiciele sektora bankowego. Grupa ta powinna być zróżnicowana, a w jej skład 
powinni wchodzić przedstawiciele zarówno lokalnych, jak i transgranicznych instytucji,
a także różnych modeli biznesowych.

Poprawka 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA 
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 Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (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 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 

(33) EBA umożliwia przeprowadzanie 
z zainteresowanymi stronami konsultacji 
dotyczących wszystkich działań 
podejmowanych przez ten organ oraz 
stwarza im odpowiednią możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron
z Sektora Bankowości, reprezentującą
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (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 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
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wspólnotowego. Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa zainteresowanych stron powinna mieć możliwość konsultowania lub wydawania opinii 
na temat dowolnego aspektu działalności EBA, który uzna za istotny. Poszczególne 
zainteresowane strony w tej grupie powinny samodzielnie decydować o tym, czy chcą, aby 
przeprowadzono z nimi konsultacje, czy też nie.

Poprawka 252
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Organizacje nienastawione na zysk 
– w przeciwieństwie do dobrze 
finansowanych i dobrze powiązanych 
przedstawicieli sektora – są 
marginalizowane w dyskusji nad 
przyszłością usług finansowych oraz
w odnośnym procesie podejmowania 
decyzji. Należy to zrównoważyć 
odpowiednim finansowaniem ich 
przedstawicieli w Grupie 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości

Or. en

Poprawka 253
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie są głównie (34) Państwa członkowskie są głównie 
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odpowiedzialne za utrzymanie stabilności 
finansowej w ramach zarządzania
w sytuacjach kryzysowych,
w szczególności w odniesieniu do 
stabilizowania poszczególnych instytucji 
finansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji i rozwiązywania ich problemów. 
Środki podejmowane przez EBA
w sytuacjach nadzwyczajnych lub 
rozwiązywania sporów, wpływających na 
stabilność instytucji 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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka będąca rezultatem poprawek do art. 23, przewidujących ograniczenie klauzuli
w sprawie środków ochronnych.

Poprawka 254
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie są głównie 
odpowiedzialne za utrzymanie stabilności 
finansowej w ramach zarządzania
w sytuacjach kryzysowych,
w szczególności w odniesieniu do 
stabilizowania poszczególnych instytucji 
finansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji i rozwiązywania ich problemów. 
Środki podejmowane przez EBA

(34) Państwa członkowskie są głównie 
odpowiedzialne za utrzymanie stabilności 
finansowej w ramach zarządzania
w sytuacjach kryzysowych,
w szczególności w odniesieniu do 
stabilizowania poszczególnych instytucji 
finansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji i rozwiązywania ich problemów. 
Działają one w ścisłej koordynacji
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w sytuacjach nadzwyczajnych lub 
rozwiązywania sporów, wpływających na 
stabilność instytucji 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.

w ramach UGW i zgodnie z jej zasadami. 
Środki podejmowane przez EBA
w sytuacjach nadzwyczajnych lub 
rozwiązywania sporów, wpływających na 
stabilność instytucji 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.

Or. en

Poprawka 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) W ciągu trzech lat od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie 
Komisja, na podstawie zdobytego 
doświadczenia, określa na szczeblu UE 
jasne i solidne wytyczne dotyczące tego, 
kiedy klauzula w sprawie środków 
ochronnych może być wykorzystywana 
przez państwa członkowskie, a kiedy nie 
można jej wykorzystywać. Stosowanie 
klauzuli w sprawie środków ochronnych 
jest następnie oceniane w odniesieniu do 
tych wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji brakuje wytycznych dotyczących tego, kiedy dana decyzja wpływałaby na 
krajowe obowiązki budżetowe. Należy zapewnić pewność prawną leżącą u podstaw 
„obowiązków budżetowych”, aby zagwarantować równe szanse organom krajowym
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i uczestnikom rynku finansowego w całej UE. Należy wspólnie określić i wcześniej uzgodnić 
jasne wytyczne dotyczące tego, kiedy można domagać się rekompensaty naruszenia 
obowiązków budżetowych.

Poprawka 256
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) W ciągu trzech lat od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie 
Komisja, na podstawie zdobytego 
doświadczenia, określa na szczeblu UE 
jasne i solidne wytyczne dotyczące tego, 
kiedy klauzula w sprawie środków 
ochronnych może być wykorzystywana 
przez państwa członkowskie, a kiedy nie 
można jej wykorzystywać. Stosowanie 
klauzuli w sprawie środków ochronnych 
jest następnie oceniane w odniesieniu do 
tych wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. 

In the future, in their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate 
that their respective case falls within the scope of the guidance.
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Poprawka 257
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 34a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Z zastrzeżeniem poszczególnych 
kompetencji państw członkowskich
w sytuacjach kryzysowych, jeżeli państwo 
członkowskie zdecyduje się powołać na 
środek ochronny, oprócz EBA, Rady
i Komisji powinno jednocześnie 
powiadomić Parlament Europejski. 
Ponadto państwo członkowskie powinno 
wyjaśnić przyczyny, dla których powołało 
się na środek ochronny. EBA powinien 
ustalić we współpracy z Komisją, jakie 
kolejne kroki należy poczynić.

Or. en

Uzasadnienie

Lepsze oddanie sensu tekstu.

Poprawka 258
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 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) EBA powinien reprezentować 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy przewodniczący wybrany przez 
Parlament Europejski w następstwie 
otwartego konkursu przeprowadzonego 
przez Komisję i po późniejszym 
sporządzeniu przez Komisję listy 
kandydatów. Zarządzanie EBA powinno 
zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
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i Zarządu. prawo do uczestniczenia bez prawa głosu
w obradach Rady Organów Nadzoru
i Zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślenie znaczenia Parlamentu przy wyborze przewodniczącego EBA.

Poprawka 259
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) EBA powinien reprezentować 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy przewodniczący wybrany przez 
Parlament Europejski w następstwie 
otwartego konkursu przeprowadzonego 
przez Komisję i po późniejszym 
sporządzeniu dla Komisji listy 
kandydatów. Zarządzanie EBA powinno 
zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
prawo do uczestniczenia bez prawa głosu
w obradach Rady Organów Nadzoru
i Zarządu.

Or. en

Poprawka 260
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) EBA powinien reprezentować 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy przewodniczący wybrany przez Radę 

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

Parlament Europejski w następstwie 
otwartej procedury kwalifikacyjnej 
przeprowadzonej przez Radę Organów 
Nadzoru. Zarządzanie EBA powinno 
zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
prawo do uczestniczenia bez prawa głosu
w obradach Rady Organów Nadzoru
i Zarządu.

Or. en

Poprawka 261
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) EBA powinien reprezentować 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy przewodniczący wybrany przez 
Parlament Europejski z listy kandydatów 
przygotowanej przez Radę Organów 
Nadzoru. Zarządzanie EBA powinno 
zostać powierzone dyrektorowi 
wykonawczemu, który powinien mieć 
prawo do uczestniczenia bez prawa głosu
w obradach Rady Organów Nadzoru
i Zarządu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby podmioty z największą specjalistyczną wiedzą w zakresie nadzoru na 
szczeblu krajowym – krajowe organy nadzoru – były odpowiedzialne za wybór na stanowisko 
przewodniczącego osoby o najlepszych kwalifikacjach. Uniemożliwiałoby to również 
jakiekolwiek upolitycznienie, do którego mogłoby dojść w sytuacji, gdyby lista kandydatów 
była przygotowywana przez jedną z instytucji europejskich.
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Poprawka 262
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Aby zapewnić międzysektorową 
spójność prac europejskich organów 
nadzoru, powinny one ściśle ze sobą 
współpracować w ramach Wspólnego 
Komitetu Europejskich Organów Nadzoru
i w stosownych przypadkach 
wypracowywać wspólne stanowiska. 
Wspólny Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru Wspólnego powinien przejąć 
wszystkie funkcje Wspólnego Komitetu
ds. Konglomeratów Finansowych.
W stosownych przypadkach akty prawne 
również objęte kompetencjami 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych lub Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
powinny być przyjmowane równolegle 
przez odnośne europejskie organu nadzoru.

(39) Aby zapewnić międzysektorową 
spójność prac europejskich organów 
nadzoru, powinny one ściśle ze sobą 
współpracować poprzez europejskie 
organy nadzoru (Wspólny Komitet 
Konsultacyjny) (zwane dalej „Wspólnym 
Komitetem Konsultacyjnym”)
i w stosownych przypadkach 
wypracowywać wspólne stanowiska. 
Wspólny Komitet Konsultacyjny powinien 
koordynować funkcje trzech europejskich 
organów nadzoru w odniesieniu do 
konglomeratów finansowych.
W stosownych przypadkach akty prawne 
również objęte kompetencjami 
Europejskiego Organu Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) lub Europejskiego Organu 
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe)
powinny być przyjmowane równolegle 
przez odnośne europejskie organu nadzoru. 
Wspólnemu Komitetowi Konsultacyjnemu 
będą w kadencjach rocznych na zmianę 
przewodniczyli przewodniczący trzech 
europejskich organów nadzoru. 
Przewodniczący Wspólnego Komitetu 
Konsultacyjnego powinien być 
wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady
ds. Ryzyka Systemowego. Wspólny 
Komitet Konsultacyjny będzie dysponował 
stałym sekretariatem, którego pracownicy 
będą oddelegowywani z trzech 
europejskich organów nadzoru, w celu 
umożliwienia nieformalnej wymiany 
informacji i wypracowania wspólnego 
podejścia kulturowego w trzech 
europejskich organach nadzoru.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby odpowiednio określić i rozszerzyć rolę Wspólnego Komitetu, który 
przewidziano we wniosku Komisji. Komitet ten powinien ułatwiać wymianę informacji między 
ESA i umożliwiać wymianę doświadczeń między nimi. Powinien on również dysponować 
działającym w pełnym wymiarze godzin sekretariatem, który wspierałby jego zadania, 
mogące obejmować nadzór nad konglomeratami finansowymi, a także zapewniałby 
mikroekonomiczne odzwierciedlenie makroekonomicznego ukierunkowania pracowników 
EBC w sekretariacie ESRB.

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
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Aby zapewnić międzysektorową 
spójność prac europejskich organów 
nadzoru, powinny one ściśle ze sobą 
współpracować w ramach Wspólnego 
Komitetu Europejskich Organów Nadzoru
i w stosownych przypadkach 
wypracowywać wspólne stanowiska. 
Wspólny Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru Wspólnego powinien przejąć 
wszystkie funkcje Wspólnego Komitetu
ds. Konglomeratów Finansowych.
W stosownych przypadkach akty prawne 
również objęte kompetencjami 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych lub Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
powinny być przyjmowane równolegle 
przez odnośne europejskie organu nadzoru.

(39) Aby zapewnić międzysektorową 
spójność prac europejskich organów 
nadzoru, powinny one ściśle ze sobą 
współpracować poprzez europejskie 
organy nadzoru (Wspólny Komitet) 
(zwane dalej „Wspólnym Komitetem”)
i w stosownych przypadkach 
wypracowywać wspólne stanowiska. 
Wspólny Komitet powinien koordynować 
funkcje trzech europejskich organów 
nadzoru w odniesieniu do konglomeratów 
finansowych. W stosownych przypadkach 
akty prawne również objęte 
kompetencjami Europejskiego Organu 
Nadzoru (europejskie ubezpieczenia
i pracownicze programy emerytalne) lub 
Europejskiego Organu Nadzoru (giełdy
i papiery wartościowe) powinny być 
przyjmowane równolegle przez odnośne 
europejskie organu nadzoru. Wspólnemu 
Komitetowi będą w kadencjach rocznych 
na zmianę przewodniczyli przewodniczący 
trzech europejskich organów nadzoru. 
Przewodniczący Wspólnego Komitetu 
powinien być wiceprzewodniczącym 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego. Wspólny Komitet będzie 



PE439.457v01-00 82/85 AM\808174PL.doc

PL

dysponował stałym sekretariatem, którego 
pracownicy będą oddelegowywani z trzech 
europejskich organów nadzoru, w celu 
umożliwienia nieformalnej wymiany 
informacji i wypracowania wspólnego 
podejścia kulturowego w trzech 
europejskich organach nadzoru. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu wzmocnienie roli Wspólnego Komitetu w koordynowaniu organów, 
jak stwierdzono w sprawozdaniu Petera Skinnera.

Poprawka 264
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W celu zagwarantowania pełnej 
autonomii i niezależności EBA 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 EBA powinien 
posiadać własny budżet, który byłby 
finansowany głównie z obowiązkowych 
składek krajowych organów nadzoru i 
z budżetu ogólnego Unii Europejskiej
w ramach oddzielnej pozycji budżetowej.
W odniesieniu do wkładu unijnego 
powinna mieć zastosowanie procedura 
budżetowa Unii Europejskiej. Księgi 
rachunkowe powinny być badane przez 
Trybunał Obrachunkowy.

Or. en

Uzasadnienie

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable
the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has 
been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 
2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by
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the Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Poprawka 265
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W celu zagwarantowania pełnej 
autonomii i niezależności EBA 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 EBA powinien 
posiadać własny budżet, który byłby 
finansowany głównie z obowiązkowych 
składek krajowych organów nadzoru
i z wszelkich bezpośrednich opłat 
uiszczanych przez instytucje finansowe.
W odniesieniu do wkładu wspólnotowego 
powinna mieć zastosowanie procedura 
budżetowa Wspólnoty. Księgi rachunkowe 
powinny być badane przez Trybunał 
Obrachunkowy.

Or. en

Poprawka 266
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Niezbędna jest ochrona tajemnicy 
przedsiębiorstwa i innych poufnych 
informacji. Podobnie należy chronić 
poufność informacji wymienianych
w obrębie sieci.

(44) Niezbędna jest ochrona wrażliwych 
pod względem handlowym i innych 
poufnych informacji. Poufność informacji 
udostępnianych EBA i wymienianych
w obrębie sieci powinna podlegać 
rygorystycznym i skutecznym zasadom 
zachowania poufności.

Or. en
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Poprawka 267
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Niezbędna jest ochrona tajemnicy 
przedsiębiorstwa i innych poufnych 
informacji. Podobnie należy chronić 
poufność informacji wymienianych
w obrębie sieci.

(44) Niezbędna jest ochrona tajemnicy
przedsiębiorstwa i innych poufnych 
informacji. Poufność informacji 
udostępnianych EBA i wymienianych
w obrębie sieci powinna podlegać 
surowym i skutecznym zasadom 
zachowania poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na wrażliwość rynku pod względem danych poszczególnych przedsiębiorstw, 
podstawowe znaczenie ma to, aby ESA miało obowiązek stworzenia bezpiecznych 
mechanizmów gromadzenia, przechowywania i przesyłania tych danych. Istnieje wyraźna 
potrzeba udoskonalenia wymiany informacji, aby zwiększyć zrozumienie ryzyka systemowego. 
Nie należy jednak osłabiać rynku poprzez potencjalne ujawnienie sensytywnych i poufnych 
danych, które mogłyby zaszkodzić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych.

Poprawka 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Niezbędna jest ochrona tajemnicy 
przedsiębiorstwa i innych poufnych 
informacji. Podobnie należy chronić 
poufność informacji wymienianych
w obrębie sieci.

(44) Niezbędna jest ochrona tajemnicy 
przedsiębiorstwa i innych poufnych 
informacji. Poufność informacji 
udostępnianych EBA i wymienianych
w obrębie sieci powinna podlegać 
surowym i skutecznym zasadom 
zachowania poufności.

Or. en
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Uzasadnienie

EBA musi mieć obowiązek przestrzegania jasnych zasad ochrony poufności podczas 
gromadzenia, przechowywania i przesyłania informacji właściwych dla danego 
przedsiębiorstwa.


