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Poprawka 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W swoim komunikacie „Europejski 
nadzór finansowy” z dnia 27 maja 2009 r. 
Komisja przedstawiła szereg reform 
obecnych rozwiązań w zakresie ochrony 
stabilności finansowej na poziomie UE, w 
tym propozycję utworzenia Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) 
odpowiedzialnej za nadzór 
makroostrożnościowy. Stanowisko Komisji 
zostało poparte przez Radę ECOFIN w 
dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę Europejską 
podczas posiedzenia w dniach 18–19 
czerwca; przyjęto także pozytywnie zamiar 
przedstawienia przez Komisję wniosków 
legislacyjnych, tak by nowy system zaczął 
obowiązywać w 2010 r. Rada wyraziła 
również stanowisko, zbieżne z opinią 
Komisji, że „EBC powinien zapewnić 
ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, 
administracyjne i logistyczne, korzystając 
również z porad technicznych ze strony
krajowych banków centralnych i 
krajowych organów nadzoru”.

(5) W swoim komunikacie „Europejski 
nadzór finansowy” z dnia 27 maja 2009 r. 
Komisja przedstawiła szereg reform 
obecnych rozwiązań w zakresie ochrony 
stabilności finansowej na poziomie UE, w 
tym propozycję utworzenia Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) 
odpowiedzialnej za nadzór 
makroostrożnościowy. Stanowisko Komisji 
zostało poparte przez Radę ECOFIN w 
dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę Europejską 
podczas posiedzenia w dniach 18–19 
czerwca; przyjęto także pozytywnie zamiar 
przedstawienia przez Komisję wniosków 
legislacyjnych, tak by nowy system zaczął 
obowiązywać w 2010 r. Rada wyraziła 
również stanowisko, zbieżne z opinią 
Komisji, że „EBC powinien zapewnić 
ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, 
administracyjne i logistyczne, korzystając 
również z porad technicznych ze strony 
krajowych banków centralnych i 
krajowych organów nadzoru”. Wsparcie 
dla ESRB ze strony EBC oraz powierzone 
ESRB zadania nie naruszają zasady 
niezależności EBC w wykonywaniu jego 
zadań zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 90
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zadaniem ESRB powinny być 
monitorowanie i ocena ryzyka 
systemowego w normalnej sytuacji w celu 
zmniejszenia podatności systemu na 
ryzyko awarii elementów systemowych i 
zwiększenia odporności systemu 
finansowego na wstrząsy. W tym zakresie 
ESRB powinna zwiększyć stabilność 
finansową i zmniejszyć negatywny wpływ 
na wzrost i zatrudnienie w realnej 
gospodarce. W celu spełnienia tego 
zadania ESRB powinna przeanalizować 
wszystkie istotne informacje, zwłaszcza 
odnośne ustawodawstwo mające 
potencjalny wpływ na stabilność 
finansową, jak przepisy dotyczące 
rachunkowości, upadłości i 
dofinansowania.

Or. en

Poprawka 91
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 
odpowiedź polityczną.

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać i podawać do wiadomości 
publicznej ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 
odpowiedź polityczną.
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Poprawka 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 
odpowiedź polityczną.

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 
odpowiedź polityczną. Jeśli tego typu 
ostrzeżenia lub zalecenia kierowane są do 
jednego państwa członkowskiego lub 
grupy państw członkowskich, ESRB 
powinna także zaproponować 
odpowiednie środki wsparcia, które 
mógłby zapewnić, na przykład, Europejski 
System Banków Centralnych. 

Or. en

Uzasadnienie

The creation of the EU single market of financial services imposes coordinated action to face 
potential emergency situations, since the crisis in one Member State could rapidly spread 
across the borders. The ESRB has appropriate tools and a privileged point of view to identify 
emergency situations at early stage; therefore there is a value in conferring to the ESRB the 
power to declare the existence of an emergency situation. Such provision should be coupled 
with an amendment to the ESAs Regulations in order to enabling the relevant ESA to make 
decisions directly applicable to competent national authorities in order to steer a coordinated 
intervention.
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Poprawka 93
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 
odpowiedź polityczną. 

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 
odpowiedź polityczną. W stosownych 
wypadkach ESRB powinna ogłaszać 
sytuację nadzwyczajną i uruchamiać 
interwencję europejskich organów 
nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka jest konsekwencją poprawki zaproponowanej do art. 3 i 16 
dotyczących najważniejszych zadań ESRB. Zalecenia i ostrzeżenia ESRB mogą wywrzeć 
znaczny wpływ na rynki finansowe i gospodarki państw członkowskich. Proponowana 
poprawka ma na celu wzmocnienie zdolności ESRB w zakresie stabilizowania sytuacji 
gospodarczej na samym początku kryzysu. ESRB powinna mieć możliwość oferowania 
odpowiednich instrumentów wsparcia, które byłyby ogłaszane razem z zaleceniami i 
ostrzeżeniami.

Poprawka 94
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 
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odpowiedź polityczną. odpowiedź polityczną. W stosownych 
wypadkach ESRB powinna ogłaszać 
sytuację nadzwyczajną i uruchamiać 
interwencję europejskich organów 
nadzoru.

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. ESRB posiada 
odpowiednie narzędzia i uprzywilejowane stanowisko, by wykrywać sytuacje nadzwyczajne na 
wczesnym etapie, dlatego wartościowe jest przyznanie ESRB uprawnień do ogłaszania 
sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 
odpowiedź polityczną. 

(8) W razie potrzeby ESRB powinna 
wydawać ostrzeżenia i zalecenia o 
charakterze ogólnym dotyczące całej 
Wspólnoty albo poszczególnych państw 
członkowskich lub grup państw 
członkowskich, w których przewidziany 
byłby konkretny termin na właściwą 
odpowiedź polityczną. W stosownych 
wypadkach ESRB powinna ogłaszać 
sytuację nadzwyczajną i uruchamiać 
interwencję europejskich organów 
nadzoru.

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. ESRB posiada 
odpowiednie narzędzia i uprzywilejowane stanowisko, by wykrywać sytuacje nadzwyczajne na 
wczesnym etapie, dlatego wartościowe jest przyznanie ESRB uprawnień do ogłaszania 
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sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 96
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Gdy ESRB wykrywa zagrożenie, 
które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego lub części systemu 
finansowego Unii Europejskiej, to 
powinna mieć ona możliwość wydania 
ostrzeżenia o zaistnieniu sytuacji 
nadzwyczajnej. W takim przypadku ESRB 
powinna szybko poinformować o 
wydanym ostrzeżeniu Parlament 
Europejski, Radę, Komisję, krajowe 
organy nadzoru i europejski organ 
nadzoru. W razie sytuacji nadzwyczajnej 
ESRB powinna wydać ostrzeżenie o 
sytuacji nadzwyczajnej.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe władze krajowe również powinny być bezpośrednio informowane o wszelkich 
ostrzeżeniach. 

Poprawka 97
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Gdy ESRB wykrywa zagrożenie, 
które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych lub 
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stabilności całego lub części systemu 
finansowego Unii Europejskiej, to 
powinna mieć ona możliwość wydania 
ostrzeżenia o zaistnieniu sytuacji 
nadzwyczajnej. W takim przypadku ESRB 
powinna szybko poinformować o 
wydanym ostrzeżeniu Parlament 
Europejski, Radę, Komisję, krajowe 
organy nadzoru i europejski organ 
nadzoru. W razie sytuacji nadzwyczajnej 
ESRB powinna wydać ostrzeżenie o 
sytuacji nadzwyczajnej.

Or. en

Poprawka 98
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane za pośrednictwem Rady 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/…, 
Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/… oraz 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/….

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane za pośrednictwem
Parlamentu Europejskiego, Rady oraz, w 
odpowiednich przypadkach, europejskiego 
organu nadzoru (ESA) i krajowych 
organów nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe władze krajowe również powinny być bezpośrednio informowane o wszelkich 
ostrzeżeniach. 



PE439.845v01-00 10/90 AM\808496PL.doc

PL

Poprawka 99
Miguel Portas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane za pośrednictwem Rady 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/…, 
Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/… oraz 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/….

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane za pośrednictwem Komisji
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
europejskiego organu nadzoru (ESA).

Or. en

Poprawka 100
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane za pośrednictwem Rady 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/…, 
Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i 

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane bezpośrednio do adresatów 
i w formie kopii do Parlamentu 
Europejskiego, Rady oraz, w 
odpowiednich przypadkach, Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
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Papierów Wartościowych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/… oraz 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/… .

…/…, Europejskiego Organu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
…/… oraz Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/….

Or. en

Uzasadnienie

To, że zalecenia wydawane są za pośrednictwem Rady mogłoby spowodować, że nie będą one 
poparte przede wszystkim ocenami technicznymi; odpowiednie procedury komunikowania 
bezpośredniego powinny zatem zostać zapewnione nie tylko Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu, lecz również adresatom zaleceń. Uzasadnienie proponowanej poprawki 
zostało już sformułowane przez Radę ds. Gospodarczych i Finansowych. 

Poprawka 101
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane za pośrednictwem Rady 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/…, 
Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/… oraz 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/….

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane bezpośrednio do adresatów 
i w formie kopii do Parlamentu 
Europejskiego, Rady oraz, w 
odpowiednich przypadkach, Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
…/…, Europejskiego Organu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
…/… oraz Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/….
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Or. en

Uzasadnienie

To, że zalecenia wydawane są za pośrednictwem Rady mogłoby spowodować, że nie będą one 
poparte przede wszystkim ocenami technicznymi; odpowiednie procedury komunikowania 
bezpośredniego powinny zatem zostać zagwarantowane nie tylko Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu, lecz również adresatom zaleceń. 

Poprawka 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane za pośrednictwem Rady 
oraz, w odpowiednich przypadkach, 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/…, 
Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/… oraz 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/….

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację 
ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one 
przekazywane bezpośrednio do adresatów 
i w formie kopii do Parlamentu 
Europejskiego, Rady oraz, w 
odpowiednich przypadkach, Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
…/…, Europejskiego Organu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
…/… oraz Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr …/….

Or. en

Uzasadnienie

To, że zalecenia wydawane są za pośrednictwem Rady mogłoby spowodować, że nie będą one 
poparte przede wszystkim ocenami technicznymi; odpowiednie procedury komunikowania 
bezpośredniego powinny zatem zostać zagwarantowane nie tylko Radzie i Parlamentowi 
Europejskiemu, lecz również adresatom zaleceń. 
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Poprawka 103
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ESRB powinna także monitorować 
przestrzeganie zaleceń na podstawie 
sprawozdań przedstawianych przez 
adresatów tych zaleceń, aby zapewnić 
faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. 
Adresaci zaleceń powinni zastosować się 
do nich, chyba że brak działań może 
zostać odpowiednio uzasadniony 
(mechanizm „działaj lub wyjaśnij”).

(10) ESRB powinna także monitorować 
przestrzeganie zaleceń na podstawie 
sprawozdań przedstawianych przez 
adresatów tych zaleceń, aby zapewnić 
faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. 
Adresaci zaleceń powinni odpowiednio 
uzasadnić każdy brak dostosowania się do 
zaleceń ESRB (mechanizm „działaj lub 
wyjaśnij”). ESRB powinna mieć 
możliwość zwrócenia się do Parlamentu 
Europejskiego i Rady, jeśli nie jest 
zadowolona ze sposobu zastosowania się 
do zaleceń przez adresatów.

Or. en

Uzasadnienie

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB.It would be therefore appropriate 
to allow the ESRB to seek recourse to the Council and to the European Parliament also in 
cases where it is not satisfied on how the addressees have followed up the recommendations. 
Indeed, the simple “execution” of ESRB recommendations could not be sufficient. 

Poprawka 104
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ESRB powinna także monitorować 
przestrzeganie zaleceń na podstawie 
sprawozdań przedstawianych przez 
adresatów tych zaleceń, aby zapewnić 
faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. 
Adresaci zaleceń powinni zastosować się 

(10) ESRB powinna także monitorować 
przestrzeganie zaleceń na podstawie 
sprawozdań przedstawianych przez 
adresatów tych zaleceń, aby zapewnić 
faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. 
Adresaci zaleceń powinni odpowiednio 
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do nich, chyba że brak działań może 
zostać odpowiednio uzasadniony 
(mechanizm „działaj lub wyjaśnij”).

uzasadnić każdy brak dostosowania się do 
zaleceń ESRB (mechanizm „działaj lub 
wyjaśnij”). ESRB powinna mieć 
możliwość zwrócenia się do Parlamentu 
Europejskiego i Rady, jeśli nie jest 
zadowolona ze sposobu zastosowania się 
do zaleceń przez adresatów.

Or. en

Uzasadnienie

To, że zalecenia ESRB nie są prawnie wiążące oznacza, iż Rada i Parlament Europejski 
powinny adekwatnie monitorować wdrażanie zaleceń ESRB; istotnie, doświadczenie 
pokazuje, że władze krajowe nie przywiązały większej wagi do okresowych ostrzeżeń EBC.

Poprawka 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) ESRB powinna także monitorować 
przestrzeganie zaleceń na podstawie 
sprawozdań przedstawianych przez 
adresatów tych zaleceń, aby zapewnić 
faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. 
Adresaci zaleceń powinni zastosować się 
do nich, chyba że brak działań może 
zostać odpowiednio uzasadniony 
(mechanizm „działaj lub wyjaśnij”).

(10) ESRB powinna także monitorować 
przestrzeganie zaleceń na podstawie 
sprawozdań przedstawianych przez 
adresatów tych zaleceń, aby zapewnić 
faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. 
Adresaci zaleceń powinni odpowiednio 
uzasadnić każdy brak dostosowania się do 
zaleceń ESRB (mechanizm „działaj lub 
wyjaśnij”). ESRB powinna mieć 
możliwość zwrócenia się do Parlamentu 
Europejskiego i Rady, jeśli nie jest 
zadowolona ze sposobu zastosowania się 
do zaleceń przez adresatów.

Or. en

Uzasadnienie

To, że zalecenia ESRB nie są prawnie wiążące oznacza, iż Rada i Parlament Europejski 
powinny adekwatnie monitorować wdrażanie zaleceń ESRB; istotnie, doświadczenie 
pokazuje, że władze krajowe nie przywiązały większej wagi do okresowych ostrzeżeń EBC. 
Właściwe byłoby zatem umożliwienie ESRB zwrócenia się do Rady i Parlamentu 
Europejskiego także wówczas, gdy nie jest zadowolona ze sposobu zastosowania się do 
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zaleceń przez adresatów.

Poprawka 106
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) ESRB powinna podejmować decyzje 
o utrzymaniu zalecenia w poufności lub też 
o jego podaniu do publicznej wiadomości, 
pamiętając że w niektórych 
okolicznościach publiczne ujawnienie 
zaleceń może przyczynić się do ich 
lepszego przestrzegania.

(11) ESRB powinna podejmować decyzje 
o utrzymaniu zalecenia w poufności lub też 
o jego podaniu do publicznej wiadomości, 
pamiętając że publiczne ujawnienie 
zaleceń to generalnie dobry sposób na 
zapewnienie ich lepszego przestrzegania.

Or. en

Poprawka 107
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) ESRB powinna składać 
sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie co najmniej raz w 
roku, a w okresach powszechnych 
trudności finansowych jeszcze częściej.

(12) Przewodniczący ESRB powinien być 
zapraszany na organizowane dwa razy w 
roku przesłuchanie w Parlamencie 
Europejskim z okazji opublikowania 
sporządzanego co dwa lata sprawozdania 
ESRB, a w okresach powszechnych 
trudności finansowych jeszcze częściej, i w 
innym kontekście niż dialog walutowy 
między Parlamentem Europejskim a 
prezesem Europejskiego Banku 
Centralnego.

Or. en
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Poprawka 108
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W świetle tego, że banki i instytucje 
finansowe z nienależących do UE państw 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego/Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą 
działać w Unii po uzyskaniu licencji w 
kraju ojczystym, na posiedzenia Zarządu 
Głównego ESRB można zapraszać po 
jednym przedstawicielu wysokiego 
szczebla z każdego z tych państw.

Or. en

Poprawka 109
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ze względu na wzajemne powiązania 
instytucji i rynków finansowych 
monitorowanie i ocena potencjalnych 
ryzyk systemowych powinny opierać się na 
obszernym zestawie odpowiednich danych 
i wskaźników makroekonomicznych oraz 
mikrofinansowych. ESRB powinna w 
związku z tym mieć dostęp do wszystkich 
informacji niezbędnych do wykonywania 
jej obowiązków, zachowując je w 
poufności zgodnie z odpowiednimi 
wymogami.

(16) Ze względu na wzajemne powiązania 
instytucji i rynków finansowych 
monitorowanie i ocena potencjalnych 
ryzyk systemowych powinny opierać się na 
obszernym zestawie odpowiednich danych 
i wskaźników makroekonomicznych oraz 
mikrofinansowych. ESRB powinna w 
związku z tym mieć dostęp do wszystkich 
właściwych informacji niezbędnych do 
wykonywania jej obowiązków, zachowując 
je w poufności zgodnie z odpowiednimi 
wymogami w celu utrzymania stabilności 
rynku.

Or. en
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Uzasadnienie

Poufność to jeden z najważniejszych elementów związanych z pracą ESRB. Każda informacja 
ujawniona przedwcześnie może wywrzeć poważny wpływ na rynek.

Poprawka 110
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ze względu na wzajemne powiązania 
instytucji i rynków finansowych 
monitorowanie i ocena potencjalnych 
ryzyk systemowych powinny opierać się na 
obszernym zestawie odpowiednich danych 
i wskaźników makroekonomicznych oraz 
mikrofinansowych. ESRB powinna w 
związku z tym mieć dostęp do wszystkich 
informacji niezbędnych do wykonywania 
jej obowiązków, zachowując je w 
poufności zgodnie z odpowiednimi 
wymogami.

(16) Ze względu na wzajemne powiązania 
instytucji i rynków finansowych 
monitorowanie i ocena potencjalnych 
ryzyk systemowych powinny opierać się na 
obszernym zestawie odpowiednich danych 
i wskaźników makroekonomicznych oraz 
mikrofinansowych. ESRB powinna w 
związku z tym mieć dostęp do wszystkich 
informacji niezbędnych do wykonywania 
jej obowiązków, zachowując je w 
poufności zgodnie z odpowiednimi 
wymogami. Co do zasady informacje te 
powinny mieć formę skrótową lub 
zbiorczą, chyba że istnieje uzasadnione i 
poważne ryzyko zakłócenia rynku 
określone na podstawie obiektywnie 
weryfikowalnych danych. Jeśli ESRB 
żąda danych, które nie mają formy 
skrótowej ani zbiorczej, zainteresowane 
instytucje finansowe mają prawo wyrazić 
swoją opinię na temat takiego żądania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy czytać wraz z poprawkami do art. 15. W zamyśle ESRB ma pełnić rolę 
makroostrożnościową i dlatego co do zasady nie potrzebuje dostępu do informacji na temat 
poszczególnych przedsiębiorstw. 
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Poprawka 111
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Europejski Organ Nadzoru nad 
Ubezpieczeniami i Pracowniczymi 
Programami Emerytalnymi oraz 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
powinny wchodzić w skład właściwych 
komitetów zarządzania kryzysem 
tworzących międzynarodowe kolegia 
organów nadzorczych.

Or. en

Poprawka 112
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Uczestnicy rynku mogą wnieść cenny 
wkład w zrozumienie przemian mających 
wpływ na system finansowy. W razie 
potrzeby ESRB powinna zatem 
konsultować się z zainteresowanymi 
stronami z sektora prywatnego
(przedstawicielami sektora finansowego, 
stowarzyszeniami konsumentów, grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionego przez Komisję 
lub na mocy prawodawstwa 
wspólnotowego itp.) oraz dać im 
odpowiednią możliwość wypowiedzenia 
się.

(17) Uczestnicy rynku mogą wnieść cenny 
wkład w zrozumienie przemian mających 
wpływ na system finansowy. W razie
potrzeby ESRB powinna zatem 
konsultować się z zainteresowanymi 
stronami z sektora prywatnego 
(przedstawicielami sektora finansowego, 
stowarzyszeniami konsumentów, grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionego przez Komisję 
lub na mocy prawodawstwa Unii itp.) oraz 
dać im odpowiednią możliwość 
wypowiedzenia się za pośrednictwem 
oficjalnego panelu konsultacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje z zainteresowanymi stronami będą prawdopodobnie bardziej przydatne dla 
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zrozumienia rynku przez ESRB, jeśli zostaną przeprowadzone za pośrednictwem oficjalnego 
panelu praktyków.

Poprawka 113
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego, zwaną dalej „ESRB”.

Ustanawia się Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego, zwaną dalej „ESRB”. 
Siedzibą Rady jest Luksemburg.

Or. en

Uzasadnienie

ESRB powinna mieć siedzibę w Luksemburgu, zgodnie z art. 10 decyzji podjętej przez 
państwa członkowskie 8 kwietnia 1965 r. dotyczącej przydzielania miejsc instytucjom 
europejskim.

Poprawka 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W skład ESFS wchodzą:
(a) ESRB;
(b) europejski organ nadzoru (giełda i 
papiery wartościowe) ustanowiony na 
mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 
(ESMA); 
(c) europejski organ nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 
(EIOPA); 



PE439.845v01-00 20/90 AM\808496PL.doc

PL

(d) europejski organ nadzoru 
(bankowość) ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr …/2010 (EBA); 
(e) europejski organ nadzoru (wspólny 
komitet) przewidziany w art. 40 
rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA], nr 
…/… [ESMA], nr …/… [EIOPA];
(f) organy w państwach członkowskich 
zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 
nr …/… [ESMA], art. 1 ust. 2
rozporządzenia (UE) nr …/2009 [EIOPA] 
i art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
…/… [EBA]; 
(g) Komisja do celów wykonywania zadań, 
o których mowa w art. 7 i art. 9 
rozporządzeń (UE) nr …/… [EBA], nr 
…/… [ESMA] i nr …/… [EIOPA];
Siedzibą europejskich organów nadzoru 
wymienionych w lit. b), c) i d) jest 
Frankfurt.

Or. en

Poprawka 115
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „instytucja finansowa” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego podstawową 
działalnością jest przyjmowanie 
depozytów, udzielanie kredytów, 
świadczenie usług ubezpieczeniowych lub 
innych usług finansowych na rzecz swoich 
klientów lub członków lub dokonywanie 
inwestycji finansowych lub transakcji na 
własny rachunek.

(a) „instytucja finansowa” oznacza 
przedsiębiorstwo, którego podstawową 
działalnością jest przyjmowanie 
depozytów, udzielanie kredytów, 
świadczenie usług ubezpieczeniowych lub 
innych usług finansowych na rzecz swoich 
klientów lub członków lub dokonywanie 
inwestycji finansowych lub transakcji na 
własny rachunek oraz każde 
przedsiębiorstwo lub podmiot działający w 
Unii Europejskiej, którego działalność ma 
podobny charakter, nawet jeśli nie mają 
oni bezpośredniego kontaktu z ogółem 
społeczeństwa.
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Or. en

Poprawka 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „system finansowy” oznacza wszystkie 
instytucje finansowe, rynki i infrastruktury 
rynkowe.

(b) „system finansowy” oznacza wszystkie 
instytucje finansowe, rynki, produkty i 
infrastruktury rynkowe.

Or. en

Poprawka 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) „ryzyko systemowe” oznacza ryzyko 
zakłócenia usług finansowych 
spowodowane znacznym upośledzeniem 
całego lub części systemu finansowego i 
które może spowodować poważne 
negatywne konsekwencje dla realnej 
gospodarki. W tym kontekście każdy 
rodzaj instytucji finansowej i pośrednika, 
rynku, infrastruktury i instrumentu może 
być systemowo istotny.

Or. en
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Poprawka 118
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESRB jest odpowiedzialna za 
sprawowanie nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem 
finansowym we Wspólnocie w celu 
przeciwdziałania ryzykom systemowym w 
obrębie systemu finansowego lub 
ograniczania tych ryzyk, aby zapobiegać 
okresom powszechnych trudności 
finansowych, przyczyniać się do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zapewniać trwały wkład 
sektora finansowego we wzrost 
gospodarczy. 

1. ESRB jest odpowiedzialna za 
sprawowanie nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem 
finansowym we Wspólnocie w celu 
przeciwdziałania ryzykom systemowym w 
obrębie systemu finansowego lub 
ograniczania tych ryzyk, aby zapobiegać 
okresom powszechnych trudności 
finansowych, aby zapewniać trwały wkład 
sektora finansowego we wzrost 
gospodarczy, przyczyniając się w ten 
sposób do osiągania celów Unii zgodnie z 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESRB jest odpowiedzialna za 
sprawowanie nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem 
finansowym we Wspólnocie w celu 
przeciwdziałania ryzykom systemowym w 
obrębie systemu finansowego lub 
ograniczania tych ryzyk, aby zapobiegać 
okresom powszechnych trudności 
finansowych, przyczyniać się do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zapewniać trwały wkład 
sektora finansowego we wzrost 
gospodarczy.

1. ESRB jest odpowiedzialna za 
sprawowanie nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem 
finansowym we Wspólnocie w celu 
przeciwdziałania ryzykom systemowym w 
obrębie systemu finansowego lub 
ograniczania tych ryzyk, aby zapobiegać 
okresom powszechnych trudności 
finansowych, przyczyniać się do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zapewniać trwały wkład 
sektora finansowego we wzrost 
gospodarczy, uwzględniając w ten sposób 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. 
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Or. en

Uzasadnienie

Kryzysy finansowe mogą silnie rzutować na cel Unii Europejskiej, nie tylko na rynek 
wewnętrzny czy wzrost gospodarczy, i dlatego umieszczono odniesienie do celu Unii 
Europejskiej wskazanego w art. 3 TUE.

Poprawka 120
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESRB jest odpowiedzialna za 
sprawowanie nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem 
finansowym we Wspólnocie w celu 
przeciwdziałania ryzykom systemowym w 
obrębie systemu finansowego lub 
ograniczania tych ryzyk, aby zapobiegać 
okresom powszechnych trudności 
finansowych, przyczyniać się do 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i zapewniać trwały wkład 
sektora finansowego we wzrost 
gospodarczy.

1. ESRB jest odpowiedzialna za 
sprawowanie nadzoru 
makroostrożnościowego nad systemem 
finansowym we Wspólnocie w celu 
przeciwdziałania ryzykom systemowym w 
obrębie systemu finansowego lub 
ograniczania tych ryzyk, zwłaszcza 
tworzenia przyszłych baniek kredytowych 
w Unii, aby zapobiegać okresom 
powszechnych trudności finansowych, 
przyczyniać się do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
zapewniać trwały wkład sektora 
finansowego we wzrost gospodarczy.

Or. en

Uzasadnienie

Rola baniek kredytowych w trwającym kryzysie oznacza konieczność wyraźnego uznania, że 
zapobieganie im jest jednym z celów ESRB. 
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Poprawka 121
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) identyfikowanie i/lub gromadzenie 
wszystkich potrzebnych danych ze 
wszystkich instytucji finansowych i za 
pośrednictwem europejskich organów 
nadzoru;

Or. en

Uzasadnienie

Sytuacja finansowa systemowo istotnych instytucji finansowych, potencjalne istnienie baniek 
aktywów lub dobre funkcjonowanie infrastruktur rynkowych nie mogą zostać właściwie 
ocenione bez odpowiednich danych. 

Poprawka 122
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) identyfikowanie i/lub gromadzenie 
wszystkich potrzebnych danych ze 
wszystkich instytucji finansowych i za 
pośrednictwem europejskich organów 
nadzoru;

Or. en

Uzasadnienie

Sytuacja finansowa systemowo istotnych instytucji finansowych, potencjalne istnienie baniek 
aktywów lub dobre funkcjonowanie infrastruktur rynkowych nie mogą zostać właściwie 
ocenione bez odpowiednich danych. 
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Poprawka 123
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy 
ryzyko jest uznawane za znaczące;

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy 
ryzyko jest uznawane za znaczące oraz, w 
stosownych przypadkach, ogłaszanie 
sytuacji nadzwyczajnej;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu przyznanie ESRB uprawnień do ogłaszania sytuacji 
nadzwyczajnej celem umożliwienia właściwym europejskim organom nadzoru podjęcia 
decyzji dotyczących bezpośrednio właściwych organów krajowych i związanych z 
kierowaniem skoordynowaną interwencją. Takiemu przepisowi powinna towarzyszyć zmiana 
uregulowań dotyczących europejskich organów nadzoru.

Poprawka 124
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy 
ryzyko jest uznawane za znaczące;

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy 
ryzyko jest uznawane za znaczące oraz, w 
stosownych przypadkach, ogłaszanie 
sytuacji nadzwyczajnej;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu przyznanie ESRB uprawnień do ogłaszania sytuacji 
nadzwyczajnej celem umożliwienia właściwym europejskim organom nadzoru podjęcia 
decyzji dotyczących bezpośrednio właściwych organów krajowych i związanych z 
kierowaniem skoordynowaną interwencją. 
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Poprawka 125
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy 
ryzyko jest uznawane za znaczące;

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy 
ryzyko jest uznawane za znaczące i 
podawanie ich do wiadomości publicznej 
w stosownych przypadkach;

Or. en

Poprawka 126
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) w razie potrzeby wydawanie zaleceń w 
sprawie działań zaradczych;

(d) w razie potrzeby wydawanie zaleceń w 
sprawie działań zaradczych i podawanie 
ich do wiadomości publicznej;

Or. en

Poprawka 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) proponowanie właściwych środków 
wsparcia celem wzmocnienia 
proponowanych działań zaradczych;

Or. en
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Uzasadnienie

Zalecenia i ostrzeżenia ESRB mogą wywrzeć znaczny wpływ na rynki finansowe i gospodarki 
państw członkowskich. Proponowana poprawka ma na celu wzmocnienie zdolności ESRB w 
zakresie stabilizowania sytuacji gospodarczej na samym początku kryzysu. ESRB powinna 
mieć możliwość oferowania odpowiednich instrumentów wsparcia, które byłyby ogłaszane 
razem z zaleceniami i ostrzeżeniami. Takie uprawnienia zwiększą skuteczność ESRB.

Poprawka 128
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESRB posiada Zarząd Główny, Komitet 
Sterujący oraz Sekretariat.

1. ESRB posiada Zarząd Główny, Komitet 
Sterujący, Sekretariat oraz Techniczny 
Komitet Doradczy.

Or. en

Poprawka 129
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarząd Główny podejmuje decyzje 
konieczne do realizacji zadań 
powierzonych ESRB.

2. Zarząd Główny podejmuje decyzje 
konieczne do wypełnienia zadań, o 
których mowa w lit. (c) i (d) art. 3 ust. 2 i 
do realizacji wszystkich zadań 
powierzonych ESRB.

Or. en

Uzasadnienie

Komitet Sterujący powinien odgrywać większą rolę w pracach ESRB. Uprawnienia Zarządu 
Generalnego w zakresie podejmowania decyzji powinny zostać ograniczone do wydawania 
ostrzeżeń i zaleceń, gdyż w przeciwnym razie ESRB pozostanie nieelastyczna i zbyt powolna. 
Komitet Sterujący powinien być zatem odpowiedzialny za wszystkie trwające prace i 
przygotowanie decyzji Zarządu Głównego. 
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Poprawka 130
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet Sterujący wspiera proces 
decyzyjny ESRB, pomagając w 
przygotowywaniu posiedzeń Zarządu 
Głównego, analizując dokumenty, które 
będą przedmiotem obrad, oraz monitorując 
postępy w bieżącej pracy ESRB.

3. Komitet Sterujący wspiera proces 
decyzyjny ESRB, wykrywając zagrożenia i 
nadając im priorytet, pomagając w 
przygotowywaniu posiedzeń Zarządu 
Głównego, wypełniając zadania, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. (e)–(h), analizując 
dokumenty, które będą przedmiotem 
obrad, oraz monitorując postępy w bieżącej 
pracy ESRB.

Or. en

Uzasadnienie

Komitet Sterujący powinien odgrywać większą rolę w pracach ESRB. Uprawnienia Zarządu 
Generalnego w zakresie podejmowania decyzji powinny zostać ograniczone do wydawania 
ostrzeżeń i zaleceń, gdyż w przeciwnym razie ESRB pozostanie nieelastyczna i zbyt powolna. 
Komitet Sterujący powinien być zatem odpowiedzialny za wszystkie trwające prace i 
przygotowanie decyzji Zarządu Głównego. 

Poprawka 131
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet Sterujący wspiera proces 
decyzyjny ESRB, pomagając w 
przygotowywaniu posiedzeń Zarządu 
Głównego, analizując dokumenty, które 
będą przedmiotem obrad, oraz monitorując 
postępy w bieżącej pracy ESRB. 

3. Komitet Sterujący wspiera proces 
decyzyjny ESRB, pomagając w 
przygotowywaniu posiedzeń Zarządu 
Głównego, analizując dokumenty, które 
będą przedmiotem obrad, oraz monitorując 
postępy w bieżącej pracy ESRB. Zarząd 
Główny podejmuje decyzje w sprawach
sektorowych, a Komitet Sterujący działa 
podczas przygotowywania dokumentów na 
posiedzenia w ścisłej współpracy z 
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właściwym organem europejskim oraz 
odpowiednią grupą zainteresowanych 
stron.

Or. it

Poprawka 132
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet Sterujący wspiera proces 
decyzyjny ESRB, pomagając w 
przygotowywaniu posiedzeń Zarządu 
Głównego, analizując dokumenty, które 
będą przedmiotem obrad, oraz monitorując 
postępy w bieżącej pracy ESRB.

3. Komitet Sterujący wspiera proces 
decyzyjny ESRB, pomagając w 
przygotowywaniu posiedzeń Zarządu 
Głównego, analizując dokumenty, które 
będą przedmiotem obrad, oraz monitorując 
postępy w bieżącej pracy ESRB. Zarząd 
Główny podejmuje decyzje w sprawach
sektorowych, a Komitet Sterujący działa 
podczas przygotowywania dokumentów na 
posiedzenia w ścisłej współpracy z 
właściwym organem europejskim oraz 
odpowiednią grupą zainteresowanych 
stron.

Or. it

Poprawka 133
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niezależny Ekspercki Komitet 
Doradczy, o którym mowa w art. 12a, 
bezstronnie doradza i dostarcza ogólnych 
informacji na temat spraw związanych z 
pracami ESRB oraz stabilności całego
systemu finansowego.
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Or. en

Uzasadnienie

Oprócz Technicznego Komitetu Doradczego niezależny organ złożony z pracowników 
uniwersyteckich i ekspertów powinien bezstronnie doradzać ESRB i dostarczać jej ogólnych 
informacji na temat wspomnianych spraw. Przewodniczący Eksperckiego Komitetu 
Doradczego powinien zasiadać w Komitecie Sterującym. 

Poprawka 134
Alfredo Pallone

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Europejskie organy nadzoru pełnią 
rolę eksperckiej grupy doradców w 
obrębie ESRB w odniesieniu do kwestii 
związanych z profilami ryzyka 
makroekonomicznego w poszczególnych 
sektorach związanych z usługami 
finansowymi.

Or. it

Poprawka 135
Gianni Pittella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Europejskie organy nadzoru pełnią 
rolę eksperckiej grupy doradców w 
obrębie ESRB w odniesieniu do kwestii 
związanych z profilami ryzyka 
makroekonomicznego w poszczególnych 
sektorach związanych z usługami 
finansowymi.

Or. it
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Poprawka 136
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący
ESRB są wybierani na pięcioletnią 
kadencję przez i spośród członków 
Zarządu Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC. Ich mandat 
jest odnawialny. 

1. Przewodniczący ESRB jest wybierany
na pięcioletnią kadencję przez i spośród 
członków Zarządu Głównego będących 
jednocześnie członkami Rady Ogólnej 
EBC. Jego mandat jest odnawialny.

Or. it

Poprawka 137
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pierwszy i drugi wiceprzewodniczący 
są wybierani przez i spośród członków 
Rady Ogólnej EBC na taki sam okres jak 
ich członkostwo w Radzie Ogólnej, z 
uwzględnieniem konieczności 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji 
państw członkowskich oraz 
reprezentantów państw strefy euro i spoza 
strefy euro. Ich mandat jest odnawialny.

Or. en

Uzasadnienie

Drugi wiceprzewodniczący ESRB również powinien pochodzić z banku centralnego, aby 
zagwarantować niezależność Zarządu Głównego i umożliwić lepsze odzwierciedlenie jego 
składu. 
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Poprawka 138
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pierwszy wiceprzewodniczący jest 
wybierany przez głosujących członków 
Rady Ogólnej z uwzględnieniem 
konieczności zapewnienia zrównoważonej 
reprezentacji państw członkowskich oraz 
reprezentantów państw strefy euro i spoza 
strefy euro. Jego mandat jest odnawialny.

Or. en

Poprawka 139
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dwaj wiceprzewodniczący obejmą 
stanowiska przewodniczącego 
Europejskiego Organu Nadzoru nad 
Ubezpieczeniami i Pracowniczymi 
Programami Emerytalnymi oraz 
przewodniczącego Europejskiego Organu 
Nadzoru nad Giełdami i Papierami 
Wartościowymi. 

Or. it
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Poprawka 140
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Drugi wiceprzewodniczący jest 
przewodniczącym Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru.

Or. en

Poprawka 141
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Przed objęciem urzędu przewodniczący 
i wiceprzewodniczący ESRB przedstawiają 
Parlamentowi Europejskiemu, podczas 
przesłuchania publicznego, sposób 
wykonywania swoich obowiązków 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia. Drugi 
wiceprzewodniczący zostanie 
przesłuchany przez Parlament Europejski 
jako przewodniczący Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru.

Or. en

Poprawka 142
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiceprzewodniczący przewodniczy 
Zarządowi Głównemu lub Komitetowi 

Starszy z wiceprzewodniczących
przewodniczy Zarządowi Głównemu lub 
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Sterującemu w razie nieobecności 
przewodniczącego.

Komitetowi Sterującemu w razie 
nieobecności przewodniczącego.

Or. it

Poprawka 143
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy kadencja członków 
Rady Ogólnej EBC wybranych na 
stanowisko przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego zakończy się przed 
upływem powyższego pięcioletniego 
mandatu lub gdy przewodniczący lub 
wiceprzewodniczący z jakichkolwiek 
przyczyn nie jest w stanie wykonywać 
swoich obowiązków, wybierany jest nowy 
przewodniczący lub wiceprzewodniczący
zgodnie z ust. 1.

4. W przypadku gdy kadencja członka 
Rady Ogólnej EBC wybranego na 
stanowisko przewodniczącego zakończy 
się przed upływem powyższego 
pięcioletniego mandatu lub gdy 
przewodniczący z jakichkolwiek przyczyn 
nie jest w stanie wykonywać swoich 
obowiązków, wybierany jest nowy 
przewodniczący zgodnie z ust. 1.

Or. it

Poprawka 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) prezesi krajowych banków centralnych; (b) prezesi krajowych banków centralnych,
w liczbie nieprzekraczającej jednej trzeciej 
wszystkich państw członkowskich, i 
wybierani przez członków Rady Ogólnej 
EBC na taki sam okres jak ich 
członkostwo w Radzie Ogólnej, z 
uwzględnieniem konieczności 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji 
dużych i małych państw członkowskich 
oraz reprezentantów państw strefy euro i 
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spoza strefy euro;

Or. en

Poprawka 145
Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) sześć niezależnych osób, przy czym 
każdy ESA musi wyznaczyć dwie z nich; 
aby zmniejszyć ewentualny problem 
nadmiernego skupiania się na bankach i 
zwiększyć jakość decyzji Rady Ogólnej, 
kandydaci nie mogą być członkami 
europejskich organów nadzoru i muszą 
zostać wybrani na podstawie ich ogólnych 
kompetencji i zaangażowania na rzecz 
Unii, a także z uwagi na ich różnorodne 
doświadczenia w dziedzinie nauki lub w 
sektorze prywatnym, w szczególności w 
MŚP, związkach zawodowych lub jako 
dostawcy lub użytkownicy usług 
finansowych; w momencie ich nominacji 
europejskie organy nadzoru muszą 
wskazać kto jest wyznaczony do 
zasiadania w Komitecie Sterującym; 
kandydaci muszą zostać zatwierdzeni 
przez pozostałych członków Zarządu 
Głównego posiadających prawo głosu; 
nominowane osoby nie mogą podczas 
wykonywania obowiązków zwracać się o 
instrukcje ani ich przyjmować od żadnych 
rządów, instytucji, organów, urzędów, 
podmiotów lub osób prywatnych; muszą 
powstrzymać się od podejmowania 
wszelkich działań niezgodnych z 
charakterem ich funkcji lub 
wykonywanymi zadaniami. 

Or. en
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Poprawka 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (fa) i akapit pierwszy a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) sześć niezależnych osób, przy czym 
każda Rada Organów Nadzoru i każda 
grupa zainteresowanych stron z 
europejskich organów nadzoru wyznacza 
jedną z nich.
Osoby, o których mowa w lit. (fa) nie są 
członkami europejskich organów nadzoru 
i są wybierane na podstawie ich ogólnych 
kompetencji, a także z uwagi na ich 
różnorodne doświadczenia w dziedzinie 
nauki lub w innych sektorach, w 
szczególności w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw, związkach 
zawodowych lub jako dostawcy lub 
użytkownicy usług finansowych. Osoby te 
powinny prezentować uczciwą równowagę 
między kupującymi, sprzedającymi i 
przedstawicielami pracowników. W chwili 
ich nominacji europejskie organy nadzoru 
wskazują, kto jest również wyznaczony do 
zasiadania w Komitecie Sterującym. 
Nominacje potwierdzane są przez innych 
członków Zarządu Głównego 
posiadających prawo głosu. Nominowane 
osoby nie mogą podczas wykonywania 
obowiązków zwracać się o instrukcje ani 
ich przyjmować od żadnych rządów, 
instytucji, organów, urzędów, podmiotów 
lub osób prywatnych. Powstrzymują się od 
podejmowania wszelkich działań 
niezgodnych z charakterem ich funkcji 
lub wykonywanymi zadaniami.

Or. en
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Poprawka 147
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (fa) i akapit pierwszy a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) sześć niezależnych osób 
nominowanych przez innych członków 
Zarządu Głównego posiadających prawo 
głosu i potwierdzonych przez Parlament 
Europejski i Radę.
Osoby, o których mowa w lit. (fa) są 
wybierane na podstawie ich ogólnych 
kompetencji i zaangażowania na rzecz 
Unii, a także z uwagi na ich różnorodne 
doświadczenia w dziedzinie nauki lub w 
sektorze prywatnym, w szczególności w 
sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw, związkach zawodowych 
lub jako dostawcy lub użytkownicy usług 
finansowych. Przed ich nominacją Zarząd 
Generalny wskazuje, kto jest również 
wyznaczony do zasiadania w Komitecie 
Sterującym. Nominowane osoby nie mogą 
podczas wykonywania obowiązków 
zwracać się o instrukcje ani ich 
przyjmować od żadnych rządów, 
instytucji, organów, urzędów, podmiotów 
lub osób prywatnych. Powstrzymują się od 
podejmowania wszelkich działań 
niezgodnych z charakterem ich funkcji 
lub wykonywanymi zadaniami.

Or. en

Uzasadnienie

Nominowanie sześciu niezależnych ekspertów przez Zarząd Główny ESRB jest konieczne dla 
zapewnienia ich niezależności. Potwierdzenie ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady 
wzmocni legitymację nominowanych ekspertów. 
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Poprawka 148
Miguel Portas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (fa) i akapit pierwszy a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) sześć niezależnych osób, które 
powinny być nominowane przez członków 
Zarządu Głównego posiadających prawo 
głosu.
Osoby nominowane zgodnie z lit. (fa) nie 
są członkami europejskich organów 
nadzoru i są wybierane na podstawie ich 
ogólnych kompetencji i zaangażowania na 
rzecz Unii, a także z uwagi na ich 
różnorodne doświadczenia w dziedzinie 
nauki lub w sektorze prywatnym, w 
szczególności w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw, związkach 
zawodowych lub jako dostawcy lub 
użytkownicy usług finansowych. W chwili 
ich nominacji członkowie Zarządu 
Głównego wskazują, kto jest również 
wyznaczony do zasiadania w Komitecie 
Sterującym. Nominowane osoby nie mogą 
podczas wykonywania obowiązków 
zwracać się o instrukcje ani ich 
przyjmować od żadnych rządów, 
instytucji, organów, urzędów, podmiotów 
lub osób prywatnych. Powstrzymują się od 
podejmowania wszelkich działań 
niezgodnych z charakterem ich funkcji 
lub wykonywanymi zadaniami.

Or. en
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Poprawka 149
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) po jednej osobie nominowanej przez 
Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych, Konfederację 
Europejskiego Biznesu i Europejskie 
Biuro Związków Konsumenckich.

Or. en

Poprawka 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) po jednym przedstawicielu 
Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych, Konfederacji Europejskiego 
Biznesu i Europejskiego Biura Związków 
Konsumenckich.

Or. en

Uzasadnienie

Nadzorowanie makroekonomicznych zakłóceń równowagi w UE wymaga, by właściwe 
podmioty makroekonomiczne wzięły udział w obradach ESRB. Zarząd złożony głównie z 
przedstawicieli banków centralnych nie jest zrównoważony. Dotknięte grupy, które ponoszą 
gospodarcze i społeczne ryzyko kryzysów finansowych, choć wcale nie ponoszą za te kryzysy 
odpowiedzialności, powinny otrzymać miejsce przy stole.
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Poprawka 151
Miguel Portas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkami Zarządu Głównego 
nieposiadającymi prawa głosu są:

2. Przewodniczący Komitetu 
Ekonomiczno-Finansowego jest 
członkiem Zarządu Głównego 
nieposiadającym prawa głosu. 

a) jeden przedstawiciel wysokiego szczebla 
reprezentujący właściwy krajowy organ 
nadzoru na każde państwo członkowskie;
b) przewodniczący Komitetu 
Ekonomiczno-Finansowego.

Or. en

Poprawka 152
Jean-Paul Gauzès

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeden przedstawiciel wysokiego szczebla 
reprezentujący właściwy krajowy organ 
nadzoru na każde państwo członkowskie;

a) jeden przedstawiciel wysokiego szczebla 
reprezentujący właściwy krajowy organ 
nadzoru na każde państwo członkowskie, 
zgodnie z ust. 3;

Or. en

Uzasadnienie

System rotacyjny uzależniony od dyskutowanej sprawy gwarantuje, że dani eksperci nie będą 
wykluczani z decyzji związanych z sektorem. Należy uwzględnić uczciwą równowagę między 
zróżnicowaną reprezentacją ekspertów sektorowych a sprawnym funkcjonowaniem ESRB. 
Decyzja o powołaniu danych przedstawicieli wysokiego szczebla należy do państw 
członkowskich, aby wyznaczyć właściwą osobę, która weźmie udział w posiedzeniach 
poświęconych sprawom wchodzącym w zakres jej kompetencji.
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Poprawka 153
Othmar Karas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeden przedstawiciel wysokiego szczebla 
reprezentujący właściwy krajowy organ 
nadzoru na każde państwo członkowskie;

a) jeden przedstawiciel wysokiego szczebla 
reprezentujący, zgodnie z ustępem 3, 
właściwy krajowy organ nadzoru na każde 
państwo członkowskie;

Or. de

Uzasadnienie

Nowy system nadzoru musi rozróżniać między odmiennymi zagrożeniami rynku finansowego, 
a także uwzględniać różnice między modelami biznesowymi instytucji finansowych. W celu 
regulacji różnic w modelach biznesowych między firmami ubezpieczeniowymi a innymi 
instytucjami finansowymi, organy nadzoru nad firmami ubezpieczeniowymi muszą również 
być należycie reprezentowane w ESRB.

Poprawka 154
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli w porządku obrad znajdują się 
punkty należące do kompetencji kilku 
krajowych organów nadzoru w danym 
państwie członkowskim, właściwy 
przedstawiciel wysokiego szczebla
uczestniczy tylko w obradach dotyczących 
punktów należących do jego lub jej 
kompetencji.

3. Co się tyczy reprezentacji krajowych 
organów nadzoru, właściwi przedstawiciele 
wysokiego szczebla podlegają rotacji w 
zależności od dyskutowanej sprawy, chyba 
że krajowe organy nadzoru zgodziły się na 
wspólnego przedstawiciela.

Or. en

Uzasadnienie

System rotacyjny uzależniony od dyskutowanej sprawy gwarantuje, że dani eksperci nie będą 
wykluczani z decyzji związanych z sektorem. Należy uwzględnić uczciwą równowagę między 
zróżnicowaną reprezentacją ekspertów sektorowych a sprawnym funkcjonowaniem ESRB. 
Decyzja o powołaniu danych przedstawicieli wysokiego szczebla należy do państw 
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członkowskich, aby wyznaczyć właściwą osobę, która weźmie udział w posiedzeniach 
poświęconych sprawom wchodzącym w zakres jej kompetencji.

Poprawka 155
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli w porządku obrad znajdują się 
punkty należące do kompetencji kilku 
krajowych organów nadzoru w danym 
państwie członkowskim, właściwy 
przedstawiciel wysokiego szczebla 
uczestniczy tylko w obradach dotyczących 
punktów należących do jego lub jej 
kompetencji.

3. Przy reprezentowaniu krajowych 
organów nadzoru właściwi przedstawiciele 
wysokiego szczebla zmieniają się w trakcie 
omawiania poszczególnych punktów 
porządku dziennego, chyba że krajowe 
organy nadzoru wyraziły zgodę na 
jednego, wspólnego przedstawiciela.

Or. de

Uzasadnienie

Nowy system nadzoru musi rozróżniać między odmiennymi zagrożeniami rynku finansowego, 
a także uwzględniać różnice między modelami biznesowymi różnorodnych instytucji 
finansowych. Dlatego musi zostać zapewnione należyte przedstawicielstwo organów nadzoru 
nad firmami ubezpieczeniowymi w Zarządzie Głównym. 

Poprawka 156
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 - ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Wykonując swoje obowiązki, 
członkowie Zarządu Głównego będący 
jednocześnie członkami Rady Ogólnej 
EBC działają niezależnie, w szczególności 
gdy decyzje ESRB mogą mieć związek z 
mandatem EBC.

Or. en
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Poprawka 157
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zwyczajne posiedzenia plenarne 
Zarządu Głównego są zwoływane przez 
jego przewodniczącego i odbywają się co 
najmniej cztery razy w roku. Posiedzenie 
nadzwyczajne może być zwołane z 
inicjatywy przewodniczącego Zarządu 
Głównego lub na wniosek co najmniej 
jednej trzeciej członków posiadających 
prawo głosu.

1. Zwyczajne posiedzenia plenarne 
Zarządu Głównego są zwoływane przez 
jego przewodniczącego i odbywają się co 
najmniej cztery razy w roku. Posiedzenie 
nadzwyczajne może być zwołane z 
inicjatywy przewodniczącego Zarządu 
Głównego lub na wniosek co najmniej 
jednej trzeciej członków.

Or. en

Poprawka 158
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do udziału w posiedzeniach Zarządu 
Głównego może zostać zaproszony jeden 
przedstawiciel wysokiego szczebla z 
nienależących do UE państw 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego/Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdemu członkowi Zarządu Głównego 
posiadającemu prawo głosu przysługuje 
jeden głos. 

1. Zarząd Główny dąży do osiągnięcia 
konsensusu. W przypadku niemożności 
osiągnięcia konsensusu każdemu 
członkowi Zarządu Głównego 
posiadającemu prawo głosu przysługuje 
jeden głos. 

Każdy członek Zarządu Głównego może w 
dowolnej chwili wystąpić z wnioskiem o 
głosowanie nad projektem ostrzeżenia lub 
zalecenia.

Or. en

Poprawka 160
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do głosowania na posiedzeniu Zarządu 
Głównego wymagane jest kworum 
wynoszące dwie trzecie członków 
posiadających prawo głosu. W przypadku 
braku wymaganego kworum 
przewodniczący może zwołać posiedzenie 
nadzwyczajne, na którym decyzje mogą 
być podejmowane bez względu na 
kworum.

3. Do głosowania na posiedzeniu Zarządu 
Głównego wymagane jest zgromadzenie 
kworum wynoszącego dwie trzecie 
członków posiadających prawo głosu. W 
przypadku braku wymaganego kworum 
przewodniczący może zwołać posiedzenie 
nadzwyczajne, na którym decyzje mogą 
być podejmowane bez względu na 
zgromadzenie kworum.

Or. en

Uzasadnienie

Kworum wynoszące dwie trzecie członków jest uzasadnione, ale poprzez dodanie słowa 
„zgromadzenie” należy jasno zaznaczyć, że proces głosowania nie obejmuje żadnego ważenia 
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głosów. ESRB to organ europejski, który nie pozwala na realizowanie interesów krajowych i 
jego członkowie zaangażowani są wyłącznie w cele europejskie. 

Poprawka 161
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 
podanie do publicznej wiadomości 
ostrzeżenia lub zalecenia wymaga 
większości wynoszącej dwie trzecie 
głosów.

Or. en

Uzasadnienie

Kworum wynoszące dwie trzecie członków jest uzasadnione, ale poprzez dodanie słowa 
„zgromadzenie” należy jasno zaznaczyć, że proces głosowania nie obejmuje żadnego ważenia 
głosów. ESRB to organ europejski, który nie pozwala na realizowanie interesów krajowych i 
jego członkowie zaangażowani są wyłącznie w cele europejskie. 

Poprawka 162
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wiceprzewodniczący ESRB; b) dwóch wiceprzewodniczących ESRB, 
będących jednocześnie przewodniczącymi 
Europejskiego Organu Nadzoru nad 
Ubezpieczeniami i Pracowniczymi 
Programami Emerytalnymi oraz 
Europejskiego Organu Nadzoru nad 
Giełdami i Papierami Wartościowymi;

Or. it
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Poprawka 163
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wiceprzewodniczący ESRB; b) pierwszy i drugi wiceprzewodniczący 
ESRB;

Or. en

Poprawka 164
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wiceprzewodniczący ESRB; b) wiceprzewodniczący i drugi 
wiceprzewodniczący ESRB;

Or. en

Uzasadnienie

Drugi wiceprzewodniczący ESRB i trzech z sześciu ekspertów powinni być członkami 
Komitetu Sterującego.

Poprawka 165
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięciu innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC. 
Członkowie ci są wybierani na dwuletnią 
kadencję przez i spośród członków 
Zarządu Głównego będących jednocześnie 

skreślona
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członkami Rady Ogólnej EBC.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na wielkość Zarządu Głównego, który będzie liczyć w sumie 61 członków, Komitet 
Sterujący wspomagający procesy decyzyjne Zarządu Głównego powinien mieć możliwość 
szybkiego i skutecznego działania.

Poprawka 166
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięciu innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC. Członkowie 
ci są wybierani na dwuletnią kadencję 
przez i spośród członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC;

c) dwóch innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC; 

Or. it

Poprawka 167
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięciu innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC.
Członkowie ci są wybierani na dwuletnią 
kadencję przez i spośród członków 
Zarządu Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC.

c) sześciu innych członków Zarządu 
Głównego, w tym trzy niezależne osoby 
podlegające rotacji, z uwzględnieniem 
konieczności zapewnienia zrównoważonej 
reprezentacji państw członkowskich, w 
tym ze strefy euro i spoza strefy euro. 
Członkowie ci są wybierani na dwuletnią 
kadencję przez członków Zarządu 
Głównego;
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Or. en

Poprawka 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięciu innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC. 
Członkowie ci są wybierani na dwuletnią 
kadencję przez i spośród członków 
Zarządu Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC.

c) dwóch innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC, 
reprezentujących państwa członkowskie ze 
strefy euro i spoza strefy euro. Członkowie 
ci są wybierani na dwuletnią kadencję 
przez i spośród członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC;

Or. en

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest zwiększenie skuteczności Komitetu Sterującego poprzez 
ograniczenie liczby jego członków i uściślenie, że każdy z nich będzie pochodził z kraju ze 
strefy euro lub spoza strefy euro. W Komitecie Sterującym ESRB powinna być zrównoważona 
reprezentacja banków centralnych spoza strefy euro. 

Poprawka 169
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięciu innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC. 
Członkowie ci są wybierani na dwuletnią 
kadencję przez i spośród członków 
Zarządu Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC.

c) pięciu innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC, 
reprezentujących proporcjonalnie 
państwa członkowskie ze strefy euro i 
spoza strefy euro. Członkowie ci są 
wybierani na dwuletnią kadencję przez i 
spośród członków Zarządu Głównego 
będących jednocześnie członkami Rady 
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Ogólnej EBC; 

Or. en

Uzasadnienie

Celem proponowanej poprawki jest zwiększenie adekwatności Komitetu Sterującego poprzez 
uściślenie, że każdy z jego członków będzie pochodził z kraju ze strefy euro lub spoza strefy 
euro. W Komitecie Sterującym ESRB powinna być zrównoważona reprezentacja banków 
centralnych spoza strefy euro. 

Poprawka 170
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pięciu innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC. 
Członkowie ci są wybierani na dwuletnią 
kadencję przez i spośród członków 
Zarządu Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC.

c) pięciu innych członków Zarządu 
Głównego będących jednocześnie 
członkami Rady Ogólnej EBC, w tym 
wiceprezes EBC, mając na uwadze 
potrzebę zrównoważonej reprezentacji 
państw członkowskich, w tym ze strefy 
euro i spoza strefy euro. Członkowie ci są 
wybierani na czteroletnią kadencję przez i 
spośród członków Zarządu Głównego 
będących jednocześnie członkami Rady 
Ogólnej EBC;

Or. en

Uzasadnienie

Członkami Komitetu Sterującego powinni być drugi wiceprzewodniczący ESRB i trzech z 
sześciu ekspertów.
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Poprawka 171
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) członek Komisji Europejskiej; skreślona

Or. en

Poprawka 172
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przewodniczący Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego;

e) przewodniczący Europejskiego Organu 
Nadzoru (bankowość);

Or. en

Poprawka 173
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przewodniczący Europejskiego Organu 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych; 

skreślona

Or. it
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Poprawka 174
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przewodniczący Europejskiego Organu 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych;

f) przewodniczący Europejskiego Organu 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne);

Or. en

Poprawka 175
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przewodniczący Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych;

skreślona

Or. it

Poprawka 176
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przewodniczący Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;

g) przewodniczący Europejskiego Organu 
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe);

Or. en
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Poprawka 177
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przewodniczący Komitetu 
Ekonomiczno-Finansowego.

skreślona

Or. en

Poprawka 178
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przewodniczący Komitetu 
Ekonomiczno-Finansowego.

h) trzy z sześciu niezależnych osób, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 lit. fa).

Or. en

Uzasadnienie

Członkami Komitetu Sterującego powinni być drugi wiceprzewodniczący ESRB i trzech z 
sześciu ekspertów.

Poprawka 179
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) przewodniczący Eksperckiego 
Komitetu Doradczego.

Or. en
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Uzasadnienie

Oprócz Technicznego Komitetu Doradczego niezależny organ złożony z pracowników 
akademickich i ekspertów powinien bezstronnie doradzać ESRB i dostarczać jej ogólnych 
informacji na temat istotnych spraw. Przewodniczący Eksperckiego Komitetu Doradczego 
zasiada w Komitecie Sterującym. 

Poprawka 180
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wakatu na stanowisku 
wybieralnego członka Komitetu 
Sterującego Zarząd Główny wybiera 
nowego członka.

skreślony

Or. en

Poprawka 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Techniczny Komitet Doradczy Doradczy Komitet Naukowy

Or. en

Uzasadnienie

Nadzorowanie makroekonomicznych zakłóceń równowagi w UE wymaga udziału właściwych
podmiotów makroekonomicznych i społeczeństwa obywatelskiego. Powinny się zaangażować
te dotknięte grupy, które ponoszą gospodarcze i społeczne ryzyko kryzysów finansowych, choć 
wcale nie są za te kryzysy odpowiedzialne.
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Poprawka 182
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Technicznego Komitetu
Doradczego wchodzi:

1. W skład Technicznego Komitetu
Doradczego wchodzi 15 ekspertów o
uznanych uprawnieniach i 
gwarantowanej niezależności, 
zaproponowanych przez Komitet 
Sterujący. Posiadają oni szeroki zakres 
doświadczeń i umiejętności.

a) przedstawiciel każdego krajowego 
banku centralnego i przedstawiciel EBC;
b) po jednym przedstawicielu właściwego 
krajowego organu nadzoru na każde 
państwo członkowskie;
c) jeden przedstawiciel Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego;
d) jeden przedstawiciel Europejskiego 
Organu Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych;
e) jeden przedstawiciel Europejskiego 
Organu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych;
f) dwóch przedstawicieli Komisji;
g) jeden przedstawiciel Komitetu 
Ekonomiczno-Finansowego.
Organy nadzoru każdego państwa 
członkowskiego dokonują wyboru jednego 
przedstawiciela do Komitetu. Jeżeli w 
porządku obrad znajdują się punkty 
należące do zakresu kompetencji kilku 
krajowych organów nadzoru w danym 
państwie członkowskim, właściwy 
przedstawiciel uczestniczy tylko w 
obradach dotyczących punktów 
należących do jego kompetencji.

Są oni zatwierdzani przez Zarząd 
Generalny na czteroletnią kadencję z 
możliwością jednokrotnego przedłużenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Dłuższa kadencja daje lepszą gwarancję niezależności. Dlatego proponuje się kadencję 
czteroletnią z możliwością tylko jednokrotnego przedłużenia.

Poprawka 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Technicznego Komitetu
Doradczego wchodzi:

1. W skład Doradczego Komitetu
Naukowego wchodzi:

Or. en

Uzasadnienie

Nadzorowanie makroekonomicznych zakłóceń równowagi w UE wymaga udziału właściwych
podmiotów makroekonomicznych i społeczeństwa obywatelskiego. Powinny się zaangażować
te dotknięte grupy, które ponoszą gospodarcze i społeczne ryzyko kryzysów finansowych, choć 
wcale nie są za te kryzysy odpowiedzialne.

Poprawka 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Technicznego Komitetu
Doradczego wchodzi:

1. W skład Doradczego Komitetu
Naukowego wchodzi:

Or. en
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Poprawka 185
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Technicznego Komitetu
Doradczego wchodzi:

1. W skład Doradczego Komitetu
Naukowego wchodzi:

Or. en

Poprawka 186
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawiciel każdego krajowego 
banku centralnego i przedstawiciel EBC;

a) dziewięciu ekspertów o uznanych
uprawnieniach i gwarantowanej
niezależności, zaproponowanych przez 
Komitet Sterujący. Posiadają oni szeroki
zakres doświadczeń i umiejętności oraz 
zrównoważone przygotowanie i 
specjalistyczną wiedzę na temat 
sprzedających (banków i innych 
dostawców usług finansowych), 
kupujących (konsumentów, użytkowników 
i inwestorów z korporacji oraz z małych i 
średnich przedsiębiorstw) i pracowników 
sektora. Zatwierdza ich Zarząd Generalny 
na dwuletnią kadencję z możliwością 
przedłużenia.

Or. en
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Poprawka 187
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po jednym przedstawicielu właściwego 
krajowego organu nadzoru na każde 
państwo członkowskie;

b) po jednym ekspercie o uznanych 
uprawnieniach i gwarantowanej 
niezależności, mianowanym odpowiednio 
przez Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych, Konfederację 
Europejskiego Biznesu i Europejskie 
Biuro Związków Konsumenckich; 

Or. en

Poprawka 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) po jednym przedstawicielu właściwego 
krajowego organu nadzoru na każde 
państwo członkowskie;

(b) po jednym przedstawicielu 
odpowiednio Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych, Konfederacji 
Europejskiego Biznesu i Europejskiego 
Biura Związków Konsumenckich;

Or. en

Uzasadnienie

Nadzorowanie makroekonomicznych zakłóceń równowagi w UE wymaga udziału właściwych
podmiotów makroekonomicznych i społeczeństwa obywatelskiego. Powinny się zaangażować
te dotknięte grupy, które ponoszą gospodarcze i społeczne ryzyko kryzysów finansowych, choć 
wcale nie są za te kryzysy odpowiedzialne.
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Poprawka 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) po jednym przedstawicielu 
odpowiednio Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych, Konfederacji 
Europejskiego Biznesu i Europejskiego 
Biura Związków Konsumenckich;

Or. en

Uzasadnienie

Nadzorowanie makroekonomicznych zakłóceń równowagi w UE wymaga udziału właściwych
podmiotów makroekonomicznych i społeczeństwa obywatelskiego. Powinny się zaangażować
te dotknięte grupy, które ponoszą gospodarcze i społeczne ryzyko kryzysów finansowych, choć 
wcale nie są za te kryzysy odpowiedzialne.

Poprawka 190
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru każdego państwa 
członkowskiego dokonują wyboru jednego 
przedstawiciela do Komitetu. Jeżeli w 
porządku obrad znajdują się punkty 
należące do zakresu kompetencji kilku 
krajowych organów nadzoru w danym 
państwie członkowskim, właściwy 
przedstawiciel uczestniczy tylko w 
obradach dotyczących punktów 
należących do jego kompetencji.

skreślony

Or. en
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Poprawka 191
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organy nadzoru każdego państwa 
członkowskiego dokonują wyboru jednego 
przedstawiciela do Komitetu. Jeżeli w 
porządku obrad znajdują się punkty 
należące do zakresu kompetencji kilku 
krajowych organów nadzoru w danym 
państwie członkowskim, właściwy 
przedstawiciel uczestniczy tylko w 
obradach dotyczących punktów 
należących do jego kompetencji.

Organy nadzoru każdego państwa 
członkowskiego dokonują wyboru jednego 
przedstawiciela do Komitetu. Przy 
reprezentowaniu krajowych organów 
nadzoru właściwi przedstawiciele 
wysokiego szczebla zmieniają się w 
zależności od omawianych punktów 
porządku obrad, chyba że krajowe organy 
nadzoru wyraziły zgodę na wspólnego 
przedstawiciela.

Or. de

Uzasadnienie

Każdy nowy system nadzoru musi dokonywać rozróżnienia między odmiennymi zagrożeniami 
rynków finansowych, a także uwzględniać różnice między modelami biznesowymi firm 
ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych. Dlatego organy nadzoru nad firmami 
ubezpieczeniowymi muszą być należycie reprezentowane również w Technicznym Komitecie 
Doradczym ESRB.

Poprawka 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby świadczyć doradztwo i wsparcie w 
istotnych sprawach związanych z pracą 
ESRB, Doradczy Komitet Naukowy ściśle 
współpracuje ze złożonymi z ekspertów 
grupami roboczymi ESBC.

Or. en
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Poprawka 193
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W stosownych przypadkach Doradczy 
Komitet Naukowy proponuje Zarządowi 
Generalnemu organizację konsultacji na
wczesnym etapie z zainteresowanymi 
stronami, takimi jak uczestnicy rynku, 
organizacje konsumentów i eksperci 
naukowi, w sposób jawny i przejrzysty, 
lecz mając jednocześnie na uwadze 
wymóg poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie Zarząd Główny może reprezentować ESRB na zewnątrz i powinien on być 
uprawniony do podejmowania decyzji o rozpoczęciu publicznych konsultacji.

Poprawka 194
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Ustęp 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Ekspercki Komitet Doradczy

1. Ekspercki Komitet Doradczy składa się 
z dziewięciu ekspertów o uznanych 
kompetencjach i zagwarantowanej 
niezależności zaproponowanych przez 
Komitet Sterujący, którzy prezentują 
szeroki zakres doświadczeń i umiejętności 
oraz zostają zatwierdzeni przez Zarząd 
Główny na dwuletnią odnawialną 
kadencję.
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2. Przewodniczący Eksperckiego Komitetu 
Doradczego jest powoływany przez Zarząd 
Główny na wniosek przewodniczącego 
Komitetu Sterującego.
3. Ekspercki Komitet Doradczy wykonuje 
zadania, o których mowa w art. 4 ust. 5a).
4. Sekretariat ESRB wspiera prace 
Eksperckiego Komitetu Doradczego, a 
dyrektor Sekretariatu uczestniczy w jego 
posiedzeniach. 

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz Technicznego Komitetu Doradczego niezależny organ złożony z pracowników 
akademickich i ekspertów powinien bezstronnie doradzać ESRB i dostarczać jej ogólnych 
informacji na temat istotnych spraw. Przewodniczący Eksperckiego Komitetu Doradczego 
zasiada w Komitecie Sterującym. 

Poprawka 195
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga 
w stosownych przypadkach rady 
odpowiednich zainteresowanych stron z 
sektora prywatnego.

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga 
w stosownych przypadkach rady 
odpowiednich zainteresowanych stron z 
sektora prywatnego.

W tym celu należy stworzyć panel 
konsultacyjny, aby pozwolić ESRB na 
czerpanie korzyści z wkładu na rzecz 
zrozumienia ewolucji systemu 
finansowego.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje z zainteresowanymi stronami będą prawdopodobnie bardziej przydatne dla 
zrozumienia rynku przez ESRB, jeśli zostaną przeprowadzone za pośrednictwem oficjalnego 
panelu praktyków.
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Poprawka 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga 
w stosownych przypadkach rady 
odpowiednich zainteresowanych stron z 
sektora prywatnego.

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga 
w stosownych przypadkach opinii
odpowiednich zainteresowanych stron z 
sektora prywatnego lub publicznego, w 
szczególności ale nie wyłącznie, grup 
interesariuszy europejskich organów 
nadzoru.

Or. en

Poprawka 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga 
w stosownych przypadkach rady 
odpowiednich zainteresowanych stron z 
sektora prywatnego.

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga 
rady odpowiednich zainteresowanych 
stron, w tym przynajmniej 
zainteresowanych stron z grup 
interesariuszy europejskich organów 
nadzoru. 

Or. en

Uzasadnienie

ESRB powinna zwracać się o radę do wszystkich zainteresowanych stron, a nie tylko do 
zainteresowanych stron z sektora prywatnego. Powinno tak być we wszystkich sprawach 
uznanych za ważne przez zainteresowane strony, a nie jedynie wówczas, gdy ESRB uzna to za 
stosowne.
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Poprawka 198
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Europejskie organy nadzoru, krajowe 
banki centralne oraz państwa członkowskie 
współpracują ściśle z ESRB oraz 
dostarczają jej wszelkich informacji 
koniecznych do realizacji zadań ESRB 
zgodnie z prawodawstwem 
wspólnotowym.

2. Europejskie organy nadzoru, krajowe 
banki centralne oraz państwa członkowskie 
współpracują ściśle z ESRB oraz 
dostarczają jej zbiorczych informacji 
koniecznych do realizacji zadań ESRB 
zgodnie z prawodawstwem 
wspólnotowym.

Or. de

Uzasadnienie

ESRB sprawuje nadzór makroostrożnościowy i potrzebuje w tym celu zbiorczych danych, aby 
identyfikować ryzyko systemowe na szczeblu UE. Przekazywanie danych w formie 
podsumowania jest także wskazane ze względu na podział pracy, ponieważ nie można 
przeciążać ESRB.

Poprawka 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ESRB może zażądać od europejskich 
organów nadzoru informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej, która 
uniemożliwia zidentyfikowanie 
poszczególnych instytucji finansowych. 
Jeżeli żądane dane nie są dostępne 
europejskim organom nadzoru lub nie 
mogą zostać udostępnione w odpowiednim 
terminie, ESRB może zwrócić się o te dane 
do krajowych organów nadzoru, 
krajowych banków centralnych lub
innych organów państw członkowskich.

3. Na wniosek ESRB europejskie organy
nadzoru dostarczają informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej, która 
uniemożliwia zidentyfikowanie 
poszczególnych instytucji finansowych. 
Jeżeli żądane dane nie są dostępne 
europejskim organom nadzoru lub nie 
mogą zostać udostępnione w odpowiednim 
terminie, krajowe organy nadzoru,
krajowe banki centralne lub inne organy
państw członkowskich dostarczają danych 
zgodnie z wnioskiem ESRB.
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Or. en

Poprawka 200
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ESRB może zażądać od europejskich 
organów nadzoru informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej, która 
uniemożliwia zidentyfikowanie 
poszczególnych instytucji finansowych. 
Jeżeli żądane dane nie są dostępne 
europejskim organom nadzoru lub nie 
mogą zostać udostępnione w odpowiednim 
terminie, ESRB może zwrócić się o te dane 
do krajowych organów nadzoru, 
krajowych banków centralnych lub 
innych organów państw członkowskich.

3. Na wniosek ESRB europejskie organy
nadzoru dostarczają informacji w postaci 
skróconej lub zbiorczej. Jeżeli żądane dane 
nie są dostępne europejskim organom 
nadzoru lub nie mogą zostać udostępnione 
w odpowiednim terminie, krajowe organy
nadzoru, krajowe banki centralne lub inne 
organy państw członkowskich dostarczają 
danych zgodnie z wnioskiem ESRB.

Or. en

Poprawka 201
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. ESRB może wystosować do 
europejskich organów nadzoru wniosek o 
dostarczenie danych w innej formie niż 
skrócona lub zbiorcza, podając 
uzasadnienie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Informacje przekazane w formie zbiorczej powinny umożliwić ESRB zidentyfikowanie ryzyka 
i przyjęcie odpowiednich środków. Do gromadzenia danych na temat poszczególnych 
instytucji finansowych powinny być uprawnione jedynie krajowe i europejskie organy 
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nadzoru.

Poprawka 202
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. ESRB może wystosować do 
europejskich organów nadzoru wniosek o 
dostarczenie danych w innej formie niż 
skrócona lub zbiorcza, podając 
uzasadnienie.

skreślony

Or. en

Poprawka 203
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. ESRB może wystosować do 
europejskich organów nadzoru wniosek o 
dostarczenie danych w innej formie niż 
skrócona lub zbiorcza, podając 
uzasadnienie.

4. Jeśli w stopniu, w jakim może istnieć 
uzasadnione i poważne ryzyko zakłócenia 
rynku poparte obiektywnie 
weryfikowalnymi danymi i mogące 
słusznie dotyczyć konkretnej instytucji, 
informacje, o których mowa a art. 15 ust. 
3, nie wystarczą ESRB do wypełnienia 
obowiązków, ESRB może wystosować do 
europejskich organów nadzoru wniosek o 
dostarczenie danych w innej formie niż 
skrócona lub zbiorcza, podając 
uzasadnienie. 

Jeśli ESRB żąda danych nieposiadających 
formy skrótowej ani zbiorczej, 
uzasadnienie wniosku wyjaśnia, dlaczego 
dane dotyczące właściwej konkretnej 
instytucji finansowej uznane zostały za 
systemowo istotne i potrzebne w 
kontekście panującej na rynku sytuacji.
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Uzasadnienie

W zamyśle ESRB ma pełnić rolę makroostrożnościową i dlatego co do zasady nie potrzebuje 
dostępu do informacji na temat poszczególnych przedsiębiorstw. Drugi ustęp dostosowuje 
wniosek do ogólnego podejścia Rady.

Poprawka 204
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przed wystosowaniem żądania 
informacji zgodnie z ust. 3 i 4 ESRB 
konsultuje się w odpowiedni sposób z 
właściwym europejskim organem 
nadzoru, aby upewnić się, czy żądanie to
jest stosowne.

skreślony

Or. en

Poprawka 205
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przed wystosowaniem żądania 
informacji zgodnie z ust. 3 i 4 ESRB 
konsultuje się w odpowiedni sposób z 
właściwym europejskim organem nadzoru, 
aby upewnić się, czy żądanie to jest 
stosowne.

5. Przed każdym wystosowaniem żądania 
informacji w postaci innej niż skrócona 
lub zbiorcza ESRB konsultuje się w 
odpowiedni sposób z właściwym 
europejskim organem nadzoru, aby 
upewnić się, czy żądanie to jest 
uzasadnione i stosowne. Jeśli właściwy 
europejski organ nadzoru nie uzna 
wniosku za uzasadniony i stosowny, 
niezwłocznie odsyła go z powrotem do 
ESRB i zwraca się o dodatkowe 
uzasadnienie. Po dostarczeniu 
właściwemu europejskiemu organowi 
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nadzoru takiego dodatkowego 
uzasadnienia przez ESRB europejski 
organ nadzoru przekazuje żądane 
informacje ESRB, o ile nadal posiada 
dostęp do właściwych danych.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wyraźna potrzeba udoskonalenia wymiany informacji, aby zwiększyć zrozumienie 
ryzyka systemowego. Nie należy jednak pogarszać nastrojów na rynku poprzez potencjalne 
ujawnienie sensytywnych i poufnych danych, które mogłyby zaszkodzić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych.

Poprawka 206
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przed wystosowaniem żądania 
informacji zgodnie z ust. 3 i 4 ESRB 
konsultuje się w odpowiedni sposób z 
właściwym europejskim organem 
nadzoru, aby upewnić się, czy żądanie to 
jest stosowne.

5. Przed wystosowaniem żądania 
informacji zgodnie z ust. 3 i 4 ESRB 
konsultuje się w odpowiedni sposób z 
adresatem żądania, aby upewnić się, czy 
żądanie to jest stosowne. Jeśli adresat 
uzna żądanie za nieproporcjonalne, może 
zwrócić się do Zarządu Głównego ESRB, 
aby orzekł, czy żądanie jest uzasadnione. 
Jeśli Zarząd Główny potwierdzi żądanie, 
adresat niezwłocznie dostarcza informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić proporcjonalność i brak nadmiernej uciążliwości żądań, nie podważając 
jednak roli ESRB ani jej możliwości domagania się informacji potrzebnych do wykonywania 
przypisanych jej zadań.
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Poprawka 207
Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przed wystosowaniem żądania 
informacji zgodnie z ust. 3 i 4 ESRB
konsultuje się w odpowiedni sposób z 
właściwym europejskim organem nadzoru, 
aby upewnić się, czy żądanie to jest 
stosowne.

5. Przed wystosowaniem żądania 
informacji zgodnie z ust. 3 i 4 ESRB 
konsultuje się w odpowiedni sposób z 
właściwym europejskim organem nadzoru, 
aby upewnić się, czy żądanie to jest 
stosowne. Dodatkowy obowiązek 
dostarczania danych nałożony na 
instytucje finansowe na wniosek ESRB 
nie powinien prowadzić do 
nieproporcjonalnego wzrostu obciążeń 
administracyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje finansowe powinny spełnić obowiązek w zakresie dostarczenia danych, korzystając 
z istniejącego już punktu informacyjno-kontaktowego, aby uniknąć zwiększenia biurokracji.

Poprawka 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Personel ESRB może uczestniczyć 
wraz z personelem europejskich organów 
nadzoru w posiedzeniach organów 
nadzoru i systemowo istotnych grup 
finansowych, w szczególności kolegiów 
nadzorczych, i może zwracać się z 
pytaniami i otrzymywać istotne informacje 
z pierwszej ręki. 

Or. en
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Poprawka 209
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Każdy wniosek ESRB dotyczący 
udostępnienia danych związanych z 
jakąkolwiek konkretną instytucją 
finansową jest również przekazywany do 
wiadomości tej instytucji finansowej, 
która ma prawo – bez uszczerbku dla 
dostępnych jej prawnych środków 
odwoławczych – wyrazić opinię o wartości 
wniosku skierowanego przez ESRB. 
Właściwy organ krajowy pełniący rolę 
nadzorcy działa jak kanał dla wszelkich 
tego typu informacji przekazywanych z
przedmiotowej instytucji i wydaje 
zezwolenie zanim europejski organ 
nadzoru przekaże te informacje ESRB.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy wniosek ze strony ESRB dotyczący udostępnienia danych związanych z konkretną 
instytucją powinien być w pełni przekazany do wiadomości tej instytucji, która z kolei 
powinna mieć możliwość wyrażenia opinii o wartości wniosku złożonego przez ESRB.

Poprawka 210
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. ESRB może współpracować z 
organami nadzoru z krajów trzecich i z 
międzynarodowymi forami w celu 
ułatwienia wymiany informacji i 
stworzenia – koniecznego do wykonania 
powierzonych jej zadań – mechanizmu 
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gromadzenia i wymiany informacji na 
temat ryzyka systemowego.

Or. en

Uzasadnienie

ESRB powinna otrzymać wyraźny międzynarodowy mandat, aby ułatwić gromadzenie 
informacji i ich wymianę z innymi rynkami finansowymi w celu uwzględnienia 
transgranicznego charakteru potencjalnego ryzyka systemowego. 

Poprawka 211
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Dla celów art. 15 ust. 4, 5 i 5a ESRB, 
europejskie organy nadzoru i właściwe 
organy krajowe w pełni uwzględniają 
obowiązujące umowy z nadzorcami z 
krajów trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji najwyraźniej nie bierze pod uwagę umów dotyczących nadzorowania 
banków działających w UE, których właściwy organ nadzoru znajduje się poza UE. Ramy UE 
powinny uwzględnić obowiązujące umowy z nadzorcami z krajów trzecich.

Poprawka 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku ujawnienia znaczących 
ryzyk zagrażających osiągnięciu celu 
określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje 
ostrzeżenia oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia w sprawie działań 

1. W przypadku ujawnienia znaczących 
ryzyk zagrażających osiągnięciu celu 
określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje 
ostrzeżenia oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia w sprawie działań 
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zaradczych. zaradczych, w tym w razie uznania tego za 
konieczne, zalecenia w sprawie inicjatyw 
ustawodawczych, i sugeruje środki 
wsparcia odpowiednie w danym wypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu wzmocnienie zdolności ESRB w zakresie stabilizowania 
sytuacji gospodarczej na samym początku kryzysu. ESRB powinna mieć możliwość 
oferowania odpowiednich instrumentów wsparcia, które byłyby ogłaszane razem 
z zaleceniami lub ostrzeżeniami. Takie uprawnienia zwiększą skuteczność ESRB. Zalecenia 
i ostrzeżenia ESRB mogą wywrzeć znaczny wpływ na rynki finansowe i gospodarki państw 
członkowskich. 

Poprawka 213
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku ujawnienia znaczących 
ryzyk zagrażających osiągnięciu celu 
określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje 
ostrzeżenia oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia w sprawie działań 
zaradczych.

1. W przypadku ujawnienia znaczących 
ryzyk zagrażających osiągnięciu celu 
określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje 
ostrzeżenia oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia w sprawie działań 
zaradczych, w tym, w stosownych 
wypadkach, w sprawie inicjatyw 
ustawodawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Niedawny kryzys pokazał, że ryzyko systemowe może wynikać ze środków ustawodawczych; 
ESRB powinna zatem mieć możliwość zajęcia się wszelkimi potencjalnymi
nieprawidłowościami ustawodawczymi. Uzasadnienie proponowanej poprawki zostało już 
sformułowane przez Radę ds. Gospodarczych i Finansowych.
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Poprawka 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku ujawnienia znaczących 
ryzyk zagrażających osiągnięciu celu 
określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje 
ostrzeżenia oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia w sprawie działań 
zaradczych.

1. W przypadku ujawnienia znaczących 
ryzyk zagrażających osiągnięciu celu 
określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje 
ostrzeżenia oraz, w stosownych
przypadkach, zalecenia w sprawie działań 
zaradczych, w tym, w stosownych 
wypadkach, w sprawie inicjatyw 
ustawodawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Niedawny kryzys pokazał, że ryzyko systemowe może wynikać ze środków ustawodawczych; 
ESRB powinna zatem mieć możliwość zajęcia się wszelkimi potencjalnymi
nieprawidłowościami ustawodawczymi.

Poprawka 215
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku ujawnienia znaczących 
ryzyk zagrażających osiągnięciu celu 
określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje 
ostrzeżenia oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia w sprawie działań 
zaradczych.

1. W przypadku ujawnienia znaczących 
ryzyk zagrażających osiągnięciu celu 
określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje 
ostrzeżenia oraz, w stosownych 
przypadkach, zalecenia w sprawie działań 
zaradczych. W razie potrzeby ostrzeżenia i 
zalecenia podawane są do wiadomości 
publicznej.

Or. en
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Poprawka 216
Enikő Győri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Adresatami zaleceń i powiadomień 
wystosowanych przez ESRB mogą być 
instytucje finansowe w Unii, EBC i 
krajowe banki centralne.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe banki centralne i Europejski Bank Centralny nie powinny być wykluczane z grona 
potencjalnych adresatów niewiążących zaleceń i powiadomień sformułowanych przez ESRB.

Poprawka 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są 
przekazywane również Radzie, a jeżeli są 
skierowane do krajowego organu nadzoru 
lub większej ich liczby, przekazuje się je 
również europejskim organom nadzoru. 

3. Wszystkie ostrzeżenia lub zalecenia są 
przekazywane również Radzie, 
przewodniczącemu właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego i przekazuje
się je również europejskim organom 
nadzoru.

Or. en

Poprawka 218
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są 3. Ostrzeżenia lub zalecenia są 
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przekazywane również Radzie, a jeżeli są 
skierowane do krajowego organu nadzoru 
lub większej ich liczby, przekazuje się je 
również europejskim organom nadzoru.

przekazywane również adresatom zgodnie 
z art. 2, Radzie, a jeżeli są skierowane do 
krajowego organu nadzoru lub większej ich 
liczby, przekazuje się je również 
europejskim organom nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że zalecenia wydawane są za pośrednictwem Rady mógłby nie zapewnić im podstawy w 
postaci przede wszystkim ocen technicznych; powinny zatem zostać zagwarantowane 
odpowiednie procedury bezpośredniego komunikowania zaleceń adresatom, 
niezapośredniczone przez Radę. Uzasadnienie proponowanej poprawki zostało już 
sformułowane przez Radę ds. Gospodarczych i Finansowych.

Poprawka 219
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są 
przekazywane również Radzie, a jeżeli są 
skierowane do krajowego organu nadzoru 
lub większej ich liczby, przekazuje się je 
również europejskim organom nadzoru.

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są 
przekazywane również adresatom zgodnie 
z art. 2, Radzie, a jeżeli są skierowane do 
krajowego organu nadzoru lub większej ich 
liczby, przekazuje się je również 
europejskim organom nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że zalecenia wydawane są za pośrednictwem Rady mógłby nie zapewnić im podstawy w 
postaci przede wszystkim ocen technicznych; powinny zatem zostać zagwarantowane 
odpowiednie procedury bezpośredniego komunikowania zaleceń adresatom, 
niezapośredniczone przez Radę. 
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Poprawka 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są 
przekazywane również Radzie, a jeżeli są 
skierowane do krajowego organu nadzoru 
lub większej ich liczby, przekazuje się je 
również europejskim organom nadzoru.

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są 
przekazywane również adresatom zgodnie 
z art. 2, Radzie, a jeżeli są skierowane do 
krajowego organu nadzoru lub większej ich 
liczby, przekazuje się je również 
europejskim organom nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że zalecenia wydawane są za pośrednictwem Rady mógłby nie zapewnić im podstawy w 
postaci przede wszystkim ocen technicznych; powinny zatem zostać zagwarantowane 
odpowiednie procedury bezpośredniego komunikowania zaleceń adresatom, 
niezapośredniczone przez Radę. 

Poprawka 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Działania podejmowane w sytuacjach 

nadzwyczajnych
1. W razie niekorzystnego rozwoju 
wydarzeń, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych albo
stabilności całego lub części systemu 
finansowego w Unii Europejskiej, ESRB, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) i art. 10 
odpowiednio rozporządzeń (UE) nr .../ 
[EBA], nr .../... [ESMA] i nr .../... 
[EIOPA], może wydawać ostrzeżenia, z 
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własnej inicjatywy lub na wniosek ESA, 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji, ogłaszając zaistnienie sytuacji 
nadzwyczajnej.
2. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia ESRB 
jednocześnie powiadamia Parlament 
Europejski, Radę, Komisję i europejski 
organ nadzoru.
3. ESRB dokonuje przeglądu ostrzeżenia, 
o którym mowa w ust. 1, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek europejskiego 
organu nadzoru, Rady, Parlamentu 
Europejskiego lub Komisji. 

Or. en

Poprawka 222
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Działania podejmowane w sytuacjach 

nadzwyczajnych
1. W razie niekorzystnego rozwoju 
wydarzeń, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych albo
stabilności całego lub części systemu 
finansowego w Unii Europejskiej, ESRB, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b), może 
wydawać ostrzeżenia, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek ESA, Parlamentu 
Europejskiego, Rady lub Komisji, 
ogłaszając zaistnienie sytuacji
nadzwyczajnej. Ostrzeżenia nie powinny 
być podawane do wiadomości publicznej,
aby zagwarantować rygorystyczną analizę 
rynków finansowych, w ramach której 
ESRB nie musi uwzględniać żadnych 
reakcji mogących wystąpić na rynku 
kapitałowym.
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2. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia ESRB 
jednocześnie powiadamia Parlament 
Europejski, Radę, Komisję, krajowe 
organy nadzoru i europejski organ 
nadzoru.

Or. en

Poprawka 223
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Działania podejmowane w sytuacjach 

nadzwyczajnych
1. W razie niekorzystnego rozwoju 
wydarzeń, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych albo
stabilności całego lub części systemu 
finansowego w Unii Europejskiej, ESRB, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b), może 
wydawać ostrzeżenia, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek ESA, Parlamentu 
Europejskiego, Rady, krajowego organu 
nadzoru lub Komisji, ogłaszając 
zaistnienie sytuacji nadzwyczajnej.
2. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia ESRB 
jednocześnie powiadamia Parlament 
Europejski, Radę, Komisję i europejski 
organ nadzoru oraz krajowe organy 
nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy nadzoru powinny również mieć możliwość wezwania ESRB, aby 
powiadomiła je o ewentualnych poważnych trudnościach na rynku. Właściwe władze krajowe 
powinny być także bezpośrednio informowane o wszelkich ostrzeżeniach w sytuacji 
nadzwyczajnej. 
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Poprawka 224
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Działania podejmowane w sytuacjach 

nadzwyczajnych
1. W razie niekorzystnego rozwoju 
wydarzeń, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych albo
stabilności całego lub części systemu 
finansowego w Unii Europejskiej, ESRB, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b), może 
wydawać ostrzeżenia, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek organu, Rady, Parlamentu 
Europejskiego lub Komisji, a w 
stosownych wypadkach ogłaszać 
wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej.
2. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia ESRB 
jednocześnie powiadamia Parlament 
Europejski, Radę, Komisję i europejski 
organ nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu przyznanie ESRB uprawnień do ogłaszania sytuacji 
nadzwyczajnej. Ogłoszenie takie powinno stanowić sygnał umożliwiający właściwemu 
europejskiemu organowi nadzoru podejmowanie decyzji stosowanych bezpośrednio wobec 
właściwych władz krajowych. Utworzenie jednolitego rynku usług finansowych UE  istotnie 
wymusza koordynację działań, by stawić czoła potencjalnym sytuacjom nadzwyczajnym, 
ponieważ kryzys w jednym państwie członkowskim mógłby gwałtownie rozprzestrzenić się 
poza jego granice.
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Poprawka 225
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Działania podejmowane w sytuacjach 

nadzwyczajnych
1. W razie niekorzystnego rozwoju 
wydarzeń, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych albo
stabilności całego lub części systemu 
finansowego w Unii Europejskiej, ESRB, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b), może 
wydawać ostrzeżenia, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek organu, Rady, Parlamentu 
Europejskiego lub Komisji, a w 
stosownych wypadkach ogłaszać 
wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej.
2. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia ESRB 
jednocześnie powiadamia Parlament 
Europejski, Radę, Komisję i europejski 
organ nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu przyznanie ESRB uprawnień do ogłaszania sytuacji 
nadzwyczajnej. Ogłoszenie takie powinno stanowić sygnał umożliwiający właściwemu 
europejskiemu organowi nadzoru podejmowanie decyzji stosowanych bezpośrednio wobec 
właściwych władz krajowych.

Poprawka 226
Miguel Portas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
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Działania podejmowane w sytuacjach 
nadzwyczajnych

1. W razie niekorzystnego rozwoju 
wydarzeń, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych albo
stabilności całego lub części systemu 
finansowego w Unii Europejskiej, ESRB, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b), może 
wydawać ostrzeżenia, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek ESA, ogłaszając 
wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej.
2. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia ESRB 
jednocześnie powiadamia Parlament 
Europejski, Radę, Komisję i europejski 
organ nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 227
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane 
do państwa członkowskiego lub do 
większej ich liczby lub do europejskiego 
organu nadzoru lub większej ich liczby lub 
do jednego krajowego organu nadzoru lub 
większej ich liczby, adresaci są 
zobowiązani poinformować ESRB o 
działaniach podjętych w odpowiedzi na 
zalecenia lub wyjaśnić przyczyny braku 
działań. Informowana jest Rada, a w 
stosownych przypadkach także europejskie 
organy nadzoru.

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane 
do Komisji, państwa członkowskiego lub 
do większej ich liczby lub do 
europejskiego organu nadzoru lub większej 
ich liczby lub do jednego krajowego 
organu nadzoru lub większej ich liczby, 
adresaci są zobowiązani poinformować 
ESRB o działaniach podjętych w 
odpowiedzi na zalecenia lub wyjaśnić 
przyczyny braku działań. Informowana jest 
Rada, a w stosownych przypadkach także 
europejskie organy nadzoru.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ niedawny kryzys pokazał, że ryzyko systemowe może wynikać ze środków 
ustawodawczych, ESRB powinna mieć możliwość zwrócenia się do Komisji, aby 
wyeliminowała wszelkie potencjalne zakłócenia mogące być wynikiem nieprawidłowości 
ustawodawczych. Uzasadnienie proponowanej poprawki zostało już sformułowane przez 
Radę ds. Gospodarczych i Finansowych.

Poprawka 228
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane 
do państwa członkowskiego lub do 
większej ich liczby lub do europejskiego 
organu nadzoru lub większej ich liczby lub 
do jednego krajowego organu nadzoru lub 
większej ich liczby, adresaci są 
zobowiązani poinformować ESRB o 
działaniach podjętych w odpowiedzi na 
zalecenia lub wyjaśnić przyczyny braku 
działań. Informowana jest Rada, a w 
stosownych przypadkach także europejskie 
organy nadzoru.

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane 
do Komisji, państwa członkowskiego lub 
do większej ich liczby lub do 
europejskiego organu nadzoru lub większej 
ich liczby lub do jednego krajowego 
organu nadzoru lub większej ich liczby, 
adresaci są zobowiązani poinformować 
ESRB o działaniach podjętych w 
odpowiedzi na zalecenia lub wyjaśnić 
przyczyny braku działań. Informowana jest 
Rada, a w stosownych przypadkach także 
europejskie organy nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ niedawny kryzys pokazał, że ryzyko systemowe może wynikać ze środków 
ustawodawczych, ESRB powinna mieć możliwość zwrócenia się do Komisji, aby 
wyeliminowała wszelkie potencjalne zakłócenia mogące być wynikiem nieprawidłowości 
ustawodawczych.
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Poprawka 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane 
do państwa członkowskiego lub do 
większej ich liczby lub do europejskiego 
organu nadzoru lub większej ich liczby lub 
do jednego krajowego organu nadzoru lub 
większej ich liczby, adresaci są 
zobowiązani poinformować ESRB o 
działaniach podjętych w odpowiedzi na 
zalecenia lub wyjaśnić przyczyny braku 
działań. Informowana jest Rada, a w 
stosownych przypadkach także europejskie 
organy nadzoru.

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane 
do Komisji, państwa członkowskiego lub 
do większej ich liczby lub do 
europejskiego organu nadzoru lub większej 
ich liczby lub do jednego krajowego 
organu nadzoru lub większej ich liczby, 
adresaci są zobowiązani poinformować 
ESRB o działaniach podjętych w 
odpowiedzi na zalecenia lub wyjaśnić 
przyczyny braku działań. Informowana jest 
Rada, a w stosownych przypadkach także 
europejskie organy nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ niedawny kryzys pokazał, że ryzyko systemowe może wynikać ze środków 
ustawodawczych, ESRB powinna mieć możliwość zwrócenia się do Komisji, aby 
wyeliminowała wszelkie potencjalne zakłócenia mogące być wynikiem nieprawidłowości 
ustawodawczych.

Poprawka 230
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci 
nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku 
działania, informuje o tym Radę, a w 
stosownych przypadkach także właściwe 
europejskie organy nadzoru.

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane lub nie jest 
zadowolona ze sposobu wykonania 
zalecenia przez adresatów, a adresaci nie 
dostarczyli odpowiednich wyjaśnień, 
informuje o tym Parlament Europejski, 
Radę, a w stosownych przypadkach także 
właściwe europejskie organy nadzoru.
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Or. en

Uzasadnienie

The fact that the ESRB recommendations are not legally binding entails the need for the 
Council and the European Parliament to adequately monitor implementation of ESRB 
recommendations; indeed, experience has proved that national authorities have not given 
substantial weight to the periodical warnings from the ECB. Indeed, the simple “execution” 
of ESRB recommendations could not be sufficient. On the one hand, the national authorities 
could be motivated to follow up ESRB recommendations so as to minimise their 
responsibilities and the impact on those supervised. On the other hand, each national 
authority could tend to implement the recommendations with different approaches in order to 
favour its own internal market to the detriment of others, within the context of regulatory 
competitiveness.

Poprawka 231
Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci 
nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku 
działania, informuje o tym Radę, a w 
stosownych przypadkach także właściwe 
europejskie organy nadzoru.

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane lub nie jest 
zadowolona ze sposobu wykonania 
zalecenia przez adresatów, a adresaci nie 
dostarczyli odpowiednich wyjaśnień, 
informuje o tym Parlament Europejski, 
Radę, a w stosownych przypadkach także 
właściwe europejskie organy nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że zalecenia ESRB nie są prawnie wiążące oznacza, iż Rada i Parlament Europejski 
powinny odpowiednio monitorować wdrażanie zaleceń ESRB; doświadczenie istotnie 
pokazuje, że władze krajowe nie przywiązują większej wagi do okresowych ostrzeżeń EBC. 
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Poprawka 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci 
nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku 
działania, informuje o tym Radę, a w 
stosownych przypadkach także właściwe 
europejskie organy nadzoru.

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane lub nie jest 
zadowolona ze sposobu wykonania 
zalecenia przez adresatów, a adresaci nie 
dostarczyli odpowiednich wyjaśnień, 
informuje o tym Parlament Europejski, 
Radę, a w stosownych przypadkach także 
właściwe europejskie organy nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że zalecenia ESRB nie są prawnie wiążące oznacza, iż Rada i Parlament Europejski 
powinny odpowiednio monitorować wdrażanie zaleceń ESRB. Właściwe byłoby zatem 
umożliwienie ESRB zwrócenia się do Rady i Parlamentu Europejskiego także wówczas, gdy 
nie jest zadowolona ze sposobu zastosowania się do zaleceń przez adresatów. 

Poprawka 233
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci 
nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku 
działania, informuje o tym Radę, a w 
stosownych przypadkach także właściwe 
europejskie organy nadzoru.

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej 
zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci 
nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku 
działania, informuje o tym Parlament 
Europejski, Radę, Komisję, a w 
stosownych przypadkach także właściwe 
europejskie organy nadzoru.

Or. en
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Poprawka 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd Główny ESRB podejmuje w 
zależności od przypadku decyzje o podaniu 
do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub 
zalecenia. Na zasadzie odstępstwa od art. 
10 ust. 2 podanie do publicznej 
wiadomości ostrzeżenia lub zalecenia 
wymaga kwalifikowanej większości 
wynoszącej dwie trzecie głosów.

1. Zarząd Główny ESRB podejmuje w 
zależności od przypadku decyzje o podaniu 
do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub 
zalecenia. Ostrzeżenia i zalecenia powinny 
być poufne jedynie wówczas, gdy istnieje 
wyraźne ryzyko, że mogłyby wywołać 
reakcje poważnie zakłócające sytuację na 
rynku. Odstępując od art. 10 ust. 2, 
nieujawnienie ostrzeżenia lub zalecenia 
wymaga kwalifikowanej większości dwóch 
trzecich oddanych głosów.

Or. en

Poprawka 235
Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Adresatom ostrzeżeń i zaleceń 
wydanych przez Europejską Radę ds. 
Ryzyka Systemowego należy zapewnić 
prawo podawania do wiadomości 
publicznej swoich opinii i uzasadnienia 
także w odpowiedzi na ostrzeżenie i 
zalecenie opublikowane przez ESRB.

Or. en

Uzasadnienie

Adresaci powinni mieć prawo podawania do wiadomości publicznej swojej odpowiedzi na 
zalecenie sformułowane przez ESRB.
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Poprawka 236
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Zarząd Główny ESRB zdecyduje 
o niepodawaniu do publicznej wiadomości 
ostrzeżenia lub zalecenia, adresaci oraz, w 
stosownych przypadkach, Rada i 
europejskie organy nadzoru, podejmują 
środki niezbędne do ochrony poufności 
tych ostrzeżeń i zaleceń. Przewodniczący 
Rady może zdecydować o 
nieudostępnianiu ostrzeżenia lub 
zalecenia pozostałym członkom Rady.

skreślony

Or. en

Poprawka 237
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Zarząd Główny ESRB zdecyduje 
o niepodawaniu do publicznej wiadomości 
ostrzeżenia lub zalecenia, adresaci oraz, w 
stosownych przypadkach, Rada i 
europejskie organy nadzoru, podejmują 
środki niezbędne do ochrony poufności 
tych ostrzeżeń i zaleceń. Przewodniczący 
Rady może zdecydować o 
nieudostępnianiu ostrzeżenia lub zalecenia 
pozostałym członkom Rady.

3. Jeżeli Zarząd Główny ESRB zdecyduje 
o niepodawaniu do publicznej wiadomości 
ostrzeżenia lub zalecenia, adresaci oraz, w 
stosownych przypadkach, Parlament 
Europejski, Rada i europejskie organy 
nadzoru, podejmują środki niezbędne do 
ochrony poufności tych ostrzeżeń i 
zaleceń. Przewodniczący Rady może 
zdecydować o nieudostępnianiu 
ostrzeżenia lub zalecenia pozostałym 
członkom Rady. Przewodniczący organu i 
przewodniczący właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego mogą 
zadecydować o nieudostępnianiu 
ostrzeżenia lub zalecenia pozostałym 
członkom swoich organizacji.

Or. en
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Poprawka 238
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli Zarząd Główny ESRB zdecyduje 
o niepodawaniu do publicznej wiadomości 
ostrzeżenia lub zalecenia, adresaci oraz, w 
stosownych przypadkach, Rada i 
europejskie organy nadzoru, podejmują 
środki niezbędne do ochrony poufności 
tych ostrzeżeń i zaleceń. Przewodniczący 
Rady może zdecydować o 
nieudostępnianiu ostrzeżenia lub zalecenia 
pozostałym członkom Rady.

3. Jeżeli Zarząd Główny ESRB zdecyduje 
o niepodawaniu do publicznej wiadomości 
ostrzeżenia lub zalecenia, adresaci oraz, w 
stosownych przypadkach, Parlament 
Europejski, Rada i europejskie organy 
nadzoru oraz krajowe organy nadzoru
podejmują środki niezbędne do ochrony 
poufności tych ostrzeżeń i zaleceń. 
Przewodniczący Rady może zdecydować o 
nieudostępnianiu ostrzeżenia lub zalecenia 
pozostałym członkom Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe władze krajowe także powinny przestrzegać poufności zalecenia lub ostrzeżenia 
wydanego przez ESRB.

Poprawka 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli Zarząd Główny ESRB postanowi 
nie podawać do publicznej wiadomości 
zalecenia lub ostrzeżenia, to zalecenie lub 
ostrzeżenie pozostaje poufne przez dwa 
lata od podjęcia takiej decyzji. Po tym 
dwuletnim okresie Zarząd Główny ESRB 
przyjmuje wszelkie środki celem 
zapewnienia publicznego dostępu do 
dawnego poufnego zalecenia lub 
ostrzeżenia. Zarząd Główny ESRB 
podejmuje decyzję o przedłużeniu 
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poufności zalecenia lub ostrzeżenia o trzy 
lata. Na zasadzie odstępstwa od art. 10 
ust. 2 wymagana jest jednomyślność w 
głosowaniu, aby przedłużyć poufność 
ostrzeżenia lub zalecenia.

Or. en

Poprawka 240
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wszelkie dane, na których Zarząd 
Główny ESRB opiera swoje analizy przed 
wydaniem ostrzeżenia lub zalecenia 
podawane są do wiadomości publicznej w 
odpowiedniej, anonimowej formie w celu 
przeprowadzenia analiz. W wypadku 
ostrzeżeń poufnych informacje udostępnia 
się tylko ex post.

Or. en

Poprawka 241
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESRB przekazuje sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co 
najmniej raz w roku.

1. ESRB przekazuje sprawozdanie Radzie i 
Parlamentowi Europejskiemu co najmniej
dwa razy w roku z okazji opublikowania 
półrocznego sprawozdania, a w okresach 
powszechnych trudności finansowych 
jeszcze częściej i w innym kontekście niż 
dialog walutowy między Parlamentem 
Europejskim a prezesem Europejskiego 
Banku Centralnego.
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Or. en

Poprawka 242
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESRB przekazuje sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co 
najmniej raz w roku.

1. ESRB przekazuje sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co 
najmniej cztery razy w roku.

Or. en

Poprawka 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) ESRB jest również zobowiązana zbadać 
konkretne kwestie na wezwanie Rady lub 
Komisji.

2) ESRB jest również zobowiązana zbadać 
konkretne kwestie na wezwanie
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien mieć możliwość zlecenia ESRB zbadania konkretnych spraw 
na równi z Radą i Komisją. ESRB powinna zwracać się o radę do wszystkich 
zainteresowanych stron, a nie tylko do zainteresowanych stron z sektora prywatnego. 
Powinno tak być we wszystkich sprawach uznanych za ważne przez zainteresowane strony, a 
nie jedynie wówczas, gdy ESRB uzna to za stosowne.
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Poprawka 244
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada dokona przeglądu niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdania 
Komisji po upływie trzech lat od jego 
wejścia w życie i zadecyduje, po 
otrzymaniu opinii EBC, czy zadania i 
organizacja ESRB powinny zostać 
zmienione.

Rada dokona przeglądu niniejszego 
rozporządzenia na podstawie sprawozdania 
Komisji po upływie dwóch lat od jego 
wejścia w życie i zdecyduje, po otrzymaniu 
opinii EBC, czy zadania i organizacja 
ESRB powinny zostać zmienione.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie ESRB w szybko zmieniającym się środowisku, 
klauzula przeglądu powinna być krótka, aby regulatorzy dostosowali się do zmian na rynku.


