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Poprawka 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W konkluzjach z dnia 19 czerwca 2009 
r. Rada Europejska zaleciła utworzenie 
Europejskiego Systemu Organów Nadzoru 
Finansowego złożonego z trzech nowych 
europejskich organów. System ten 
powinien mieć na celu podniesienie jakości 
i spójności nadzoru krajowego, 
wzmocnienie nadzoru nad grupami 
transgranicznymi oraz opracowanie 
jednolitego zbioru przepisów UE 
obowiązującego wszystkie instytucje 
finansowe na rynku wewnętrznym. Rada 
Europejska zaznaczyła, że europejskie 
organy nadzoru powinny również posiadać 
uprawnienia nadzorcze w stosunku do 
agencji ratingowych oraz zwróciła się do 
Komisji o przygotowanie konkretnych 
wniosków dotyczących możliwości 
odgrywania przez ESFS istotnej roli 
w sytuacjach kryzysowych

(4) W konkluzjach z dnia 19 czerwca 2009 
r. Rada Europejska zaleciła utworzenie 
Europejskiego Systemu Organów Nadzoru 
Finansowego złożonego z trzech nowych 
europejskich organów. System ten 
powinien mieć na celu podniesienie jakości
i spójności nadzoru krajowego, 
wzmocnienie nadzoru nad grupami 
transgranicznymi, opracowanie jednolitego 
zbioru przepisów UE obowiązującego 
wszystkie instytucje finansowe na rynku 
wewnętrznym oraz zapewnienie 
odpowiedniej harmonizacji kryteriów 
i metodologii, które będą stosowane przez 
krajowe organy nadzoru do oceny ryzyka 
instytucji kredytowych. Rada Europejska 
zaznaczyła, że europejskie organy nadzoru 
powinny również posiadać uprawnienia 
nadzorcze w stosunku do agencji 
ratingowych oraz zwróciła się do Komisji 
o przygotowanie konkretnych wniosków 
dotyczących możliwości odgrywania przez 
ESFS istotnej roli w sytuacjach 
kryzysowych

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie jednolitego stosowania przepisów w UE oznacza również dostosowanie norm 
technicznych w tych obszarach prawodawstwa, w których konieczne są jednolite warunki 
wdrażania aktów Wspólnoty bez potrzeby uciekania się do decyzji politycznych.
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Poprawka 371
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W konkluzjach z dnia 19 czerwca 2009 
r. Rada Europejska zaleciła utworzenie 
Europejskiego Systemu Organów Nadzoru 
Finansowego złożonego z trzech nowych 
europejskich organów. System ten 
powinien mieć na celu podniesienie jakości 
i spójności nadzoru krajowego, 
wzmocnienie nadzoru nad grupami 
transgranicznymi oraz opracowanie 
jednolitego zbioru przepisów UE 
obowiązującego wszystkie instytucje 
finansowe na rynku wewnętrznym. Rada 
Europejska zaznaczyła, że europejskie 
organy nadzoru powinny również posiadać 
uprawnienia nadzorcze w stosunku do 
agencji ratingowych oraz zwróciła się do 
Komisji o przygotowanie konkretnych 
wniosków dotyczących możliwości 
odgrywania przez ESFS istotnej roli 
w sytuacjach kryzysowych

(4) W konkluzjach z dnia 19 czerwca 2009 
r. Rada Europejska zaleciła utworzenie 
Europejskiego Systemu Organów Nadzoru 
Finansowego złożonego z trzech nowych 
europejskich organów. System ten 
powinien mieć na celu podniesienie jakości 
i spójności nadzoru krajowego, 
wzmocnienie nadzoru nad grupami 
transgranicznymi, opracowanie jednolitego 
zbioru przepisów UE obowiązującego 
wszystkie instytucje finansowe na rynku 
wewnętrznym oraz zapewnienie 
odpowiedniej harmonizacji kryteriów 
i metodologii, które będą stosowane przez 
krajowe organy nadzoru do oceny ryzyka 
instytucji kredytowych. Rada Europejska 
zaznaczyła, że europejskie organy nadzoru 
powinny również posiadać uprawnienia 
nadzorcze w stosunku do agencji 
ratingowych oraz zwróciła się do Komisji 
o przygotowanie konkretnych wniosków 
dotyczących możliwości odgrywania przez 
ESFS istotnej roli w sytuacjach 
kryzysowych

Or. en

Uzasadnienie

Należy zaproponować normy techniczne, aby zapewnić jednolite stosowanie procedury 
przeglądowej organów nadzoru oraz wspólnej oceny ryzyka poprzez odpowiednią 
harmonizację kryteriów i metodologii, które będą stosowane przez krajowe organy nadzoru 
do oceny ryzyka instytucji kredytowych.
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Poprawka 372
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Rozporządzenia ustanawiające ESFS 
przewidują mechanizm rozstrzygania 
sporów między właściwymi organami 
krajowymi. W przypadku gdy właściwy 
organ nie wyraża zgody na stosowanie 
procedury, na podjęte działanie lub jego 
niepodjęcie przez inny właściwy organ 
w dziedzinach, w których zgodnie 
z odpowiednim prawodawstwem, 
wymagana jest współpraca, koordynacja 
lub wspólny proces decyzyjny ze strony 
właściwych organów krajowych więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego z właściwych organów, 
których to dotyczy, europejskie organy 
nadzoru mogą pomóc krajowym organom 
w wypracowaniu porozumienia w terminie 
określonym przez europejski organ 
nadzoru, który uwzględnia odpowiednie 
terminy określone w prawodawstwie, jak 
również pilność i złożoność sporu. Jeśli 
spór będzie trwał nadal, sprawę mogą 
rozstrzygnąć europejskie organy nadzoru.

(11) Rozporządzenia ustanawiające ESFS 
przewidują mechanizm rozstrzygania 
sporów między właściwymi organami 
krajowymi. W przypadku gdy właściwy 
organ nie wyraża zgody na stosowanie 
procedury, na podjęte działanie lub jego 
niepodjęcie przez inny właściwy organ 
w dziedzinach określonych 
w prawodawstwie Unii w świetle 
rozporządzenia .../...[EBA],
rozporządzenia .../...[ESMA] 
i rozporządzenia .../...[EIOPA], w których 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem, 
wymagana jest współpraca, koordynacja 
lub wspólny proces decyzyjny ze strony 
właściwych organów krajowych więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego z właściwych organów, 
których to dotyczy, europejskie organy 
nadzoru mogą pomóc krajowym organom 
w wypracowaniu porozumienia w terminie 
określonym przez europejski organ 
nadzoru, który uwzględnia odpowiednie 
terminy określone w prawodawstwie, jak 
również pilność i złożoność sporu. Jeśli 
spór będzie trwał nadal, sprawę mogą 
rozstrzygnąć europejskie organy nadzoru.

Or. en
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Poprawka 373
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Rozporządzenia ustanawiające ESFS 
przewidują mechanizm rozstrzygania 
sporów między właściwymi organami 
krajowymi. W przypadku gdy właściwy 
organ nie wyraża zgody na stosowanie 
procedury, na podjęte działanie lub jego 
niepodjęcie przez inny właściwy organ 
w dziedzinach, w których zgodnie 
z odpowiednim prawodawstwem, 
wymagana jest współpraca, koordynacja 
lub wspólny proces decyzyjny ze strony 
właściwych organów krajowych więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego z właściwych organów, 
których to dotyczy, europejskie organy 
nadzoru mogą pomóc krajowym organom 
w wypracowaniu porozumienia w terminie 
określonym przez europejski organ 
nadzoru, który uwzględnia odpowiednie 
terminy określone w prawodawstwie, jak 
również pilność i złożoność sporu. Jeśli 
spór będzie trwał nadal, sprawę mogą 
rozstrzygnąć europejskie organy nadzoru.

(11) Rozporządzenia ustanawiające ESFS 
przewidują mechanizm rozstrzygania 
sporów między właściwymi organami 
krajowymi. W przypadku gdy właściwy 
organ nie wyraża zgody na stosowanie 
procedury, na podjęte działanie lub jego 
niepodjęcie przez inny właściwy organ 
w dziedzinach określonych 
w prawodawstwie Unii, o których mowa
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia .../...[EBA], 
rozporządzenia .../...[ESMA] 
i rozporządzenia .../...[EIOPA], w których 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem, 
wymagana jest współpraca, koordynacja 
lub wspólny proces decyzyjny ze strony 
właściwych organów krajowych więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego z właściwych organów, 
których to dotyczy, europejskie organy 
nadzoru mogą pomóc krajowym organom 
w wypracowaniu porozumienia w terminie 
określonym przez europejski organ 
nadzoru, który uwzględnia odpowiednie 
terminy określone w prawodawstwie, jak 
również pilność i złożoność sporu. Jeśli 
spór będzie trwał nadal, sprawę mogą 
rozstrzygnąć europejskie organy nadzoru.

Or. en
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Poprawka 374
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Przepis przewidujący możliwość 
rozstrzygania sporów zawarty 
w rozporządzeniach ustanawiających 
ESFS nie wymaga, co do zasady,
dokonania zmian następczych
w odpowiednim prawodawstwie. Jednakże
w obszarach, w których odpowiednie 
prawodawstwo przewiduje już pewną 
formę niewiążącej mediacji lub w których 
terminy na podejmowanie wspólnych 
decyzji przez jeden lub więcej właściwych 
organów krajowych istnieją, zmiany są 
konieczne dla zapewnienia jasności 
i zminimalizowania zakłóceń w procesie 
podejmowania wspólnych decyzji, lecz 
również po to, by w razie konieczności 
spór mogły rozstrzygnąć europejskie 
organy nadzoru.

(12) Art. 11 ust. 1 rozporządzenia 
.../...[EBA], rozporządzenia .../...[ESMA] 
i rozporządzenia .../...[EIOPA] wymaga,
aby przypadki, w których stosowany może 
być mechanizm rozstrzygania sporów 
między właściwymi organami krajowymi, 
zostały określone w szczegółowym 
ustawodawstwie sektorowym. Ponadto 
w obszarach, w których odpowiednie 
prawodawstwo przewiduje już pewną 
formę niewiążącej mediacji lub w których 
terminy na podejmowanie wspólnych 
decyzji przez jeden lub więcej właściwych 
organów krajowych istnieją, zmiany są 
konieczne dla zapewnienia jasności 
i zminimalizowania zakłóceń w procesie 
podejmowania wspólnych decyzji, lecz 
również po to, by w razie konieczności 
spór mogły rozstrzygnąć europejskie 
organy nadzoru.

Or. en

Poprawka 375
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Obowiązująca procedura 
rozstrzygania sporów ma na celu 
rozwiązanie sytuacji, w których kwestii 
proceduralnych lub zasadniczych 
w kontekście zgodności z prawem unijnym 
nie mogą rozstrzygnąć organy nadzoru. 
W tego typu sytuacji jeden 
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z zaangażowanych organów nadzoru 
powinien móc zgłosić daną kwestię 
właściwemu europejskiemu organowi 
nadzoru. Europejski organ nadzoru 
powinien móc wykonywać swoje 
uprawnienia określone w rozporządzeniu, 
ale nie powinien mieć możliwości 
zastąpienia dyskrecjonalnych 
rozstrzygnięć krajowych organów 
nadzoru. Europejski organ nadzoru 
powinien rozstrzygać sprawę jedynie 
celem zapewnienia zgodności z prawem 
Unii. W szczególności w odniesieniu do 
decyzji w sprawie narzutów kapitałowych 
zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE, EBA 
nie powinien ograniczać zdolności 
krajowych organów nadzoru do ustalania 
poziomów kapitałowych, o ile taka decyzja 
zgodna jest z granicami uprawnień 
dyskrecjonalnych ustanowionych 
w prawie Unii.

Or. en

Poprawka 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 1998/26/WE
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, o którym mowa 
w ust. 2, natychmiast informuje pozostałe 
państwa członkowskie i Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… oraz 
przekazuje temu ostatniemu wszystkie 
informacje istotne do realizacji 
powierzonych mu zadań.

3. Państwo członkowskie, o którym mowa 
w ust. 2, natychmiast informuje
Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego, pozostałe państwa 
członkowskie i Europejski Organ Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych 
ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… oraz 
przekazuje temu ostatniemu wszystkie 
informacje istotne do realizacji 
powierzonych mu zadań.
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Or. en

Poprawka 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2002/87/WE
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 9 ust. 2 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„(ca) opracowanie szczegółowego, 
systematycznie aktualizowanego 
i przynamniej raz w roku poddawanego 
przeglądowi systemu rozwiązań, 
obejmującego zorganizowany mechanizm 
wczesnego reagowania, szybkie działania 
naprawcze i plan na wypadek upadłości.”

Or. en

Poprawka 378
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 2002/87/WE
Artykuł -10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) w sekcji 3 przed art. 10 dodaje się 
artykuł w następującym brzmieniu:

„Artykuł -10
1. Konglomeraty finansowe podlegają 
dodatkowemu i europejskiemu nadzorowi 
Wspólnego Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru i właściwych organów 
krajowych.
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2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru sprawuje europejski 
nadzór nad konglomeratami finansowymi, 
aby zapewnić spójną międzysektorową 
i transgraniczną zgodność 
z ustawodawstwem Unii Europejskiej.
Wspólny Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru działa za pośrednictwem 
koordynatora powołanego przez właściwe 
organy krajowe dla celów dodatkowego 
nadzoru, występującego również 
w imieniu Komitetu.
3. Koordynatorzy konglomeratów 
finansowych UE podlegają ogólnej 
i międzysektorowej koordynacji 
Wspólnego Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru.”

Or. en

Poprawka 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2002/87/WE
Artykuł 18 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) w art. 18 na końcu ust. 1 dodaje się 
ustęp w brzmieniu:
„1a. Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że 
kraj trzeci dysponuje równoważnym 
nadzorem, wbrew opinii innych 
właściwych organów, Wspólny Komitet 
Europejskich Organów Nadzoru może 
uchylić tę decyzję, jeżeli decyzja 
właściwych organów, o których mowa,
opierała się na fałszywych przesłankach 
lub standard nadzoru w kraju trzecim 
obniżył się od czasu przyjęcia danej 
decyzji.”
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Poprawka 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 2002/87/WE
Artykuł 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) po art. 21a dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

„Artykuł 21b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.
3. W celu przyspieszenia w stosownych 
przypadkach przyjmowania aktów 
delegowanych Parlament Europejski 
i Rada, zgodnie z procedurą wczesnego 
braku sprzeciwu i w należycie
uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć 
decyzję o skróceniu czteromiesięcznego 
okresu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, na wniosek Komisji.”

Or. en
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Poprawka 381
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2003/6/WE
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) w art. 1 ust. 1 pkt 1 dodaje się 
następujący podpunkt:
„W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania różnych elementów definicji 
informacji wewnętrznych (w szczególności 
ich charakteru niejawnego), o których 
mowa w pierwszym podpunkcie 
niniejszego ustępu. 
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa
w akapicie czwartym, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[ESMA].”

Or. en

Uzasadnienie

Standardy techniczne mogłyby wyjaśnić różne elementy tej definicji celem wsparcia 
jednolitego stosowania.

Poprawka 382
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/6/WE
Artykuł 6 – ustęp 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) w art. 6 dodaje się następujący 
ustęp:
„10a. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących:
– wymogu, w świetle ust. 1 ppkt pierwszy, 
aby emitent jak najszybciej ujawniał 
informacje wewnętrzne;
– opóźnienia ujawnienia przez emitenta 
informacji wewnętrznych zgodnie z ust. 2;
– treści i kategorii osób, które zostaną 
wpisane na listę, o której mowa w ust. 3 
ppkt trzeci;
– rodzaju transakcji, które mają zostać 
podane do wiadomości właściwych 
organów zgodnie z ust. 4 niniejszego 
artykułu; oraz
środków wykonawczych, które zostaną 
przyjęte przez Komisję zgodnie z ust. 10 
tiret szóste w odniesieniu do rzetelnego 
przedstawienia zalecenia i ujawnienia 
interesów lub wskazania konfliktu 
interesów.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w tym ustępie, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[ESMA]”.

Or. en

Uzasadnienie

Standardy techniczne (podpunkt pierwszy i drugi) mogłyby zmniejszyć rozbieżności i ułatwić 
zgodność w szczególności w kontekście transgranicznym. Mogłyby one ułatwić jednolite 
stosowanie we wszystkich państwach członkowskich i zmniejszyć niepewność prawną. 
Mogłyby znacząco wyjaśnić warunki, w których wpisany na listę emitent może zgodnie 
z prawem opóźnić ujawnienie informacji.
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Poprawka 383
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2003/6/WE
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) w art. 8 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„1a. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania środków wykonawczych 
przyjętych przez Komisję w odniesieniu 
do:
– limitów cenowych i wyliczeń 
dotyczących dziennych limitów zakupów
związanych z programem odkupu, 
o którym mowa w art. 5 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 
grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do zwolnień dla 
programów odkupu i stabilizacji 
instrumentów finansowych1;
– ujawniania i przekazywania informacji 
na temat stabilizacji instrumentu 
finansowego, o którym mowa w art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 2273/2003; oraz
– stabilizacji pomocniczej instrumentu 
finansowego, o którym mowa w art. 11 
rozporządzenia (WE) nr 2273/2003.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w tym ustępie, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[ESMA].”
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Dz.U. L 336 z 23.12.2003, s. 33.

Or. en

Uzasadnienie

Standardy techniczne mogłyby ułatwić jednolite stosowanie we wszystkich państwach 
członkowskich, zmniejszyć niepewność prawną i zapewnić możliwość elastycznego 
podchodzenia do innowacji rynkowych.

Poprawka 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 2003/6/WE
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) w art. 12 ust. 2 dodaje się 
następujące akapity:
ha) wprowadzenia zakazu w odniesieniu 
do danego instrumentu finansowego;
hb) ograniczenia zakresu zobowiązania do 
zakupu i sprzedaży określonej kwoty 
aktywu finansowego;
hc) żądania posiadania aktywów 
podstawowych jako warunku wstępnego 
transakcji; oraz
hd) ustalania limitów jakościowych.

Or. en

Poprawka 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt -1 d (nowy)
Dyrektywa 2003/6/WE
Artykuł 14 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1d) art. 14 ust. 4 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„4. Państwa członkowskie przewidują, 
że właściwe organy podają do 
wiadomości publicznej każdy środek 
i sankcję, jaka zostanie nałożona za 
naruszenie przepisów przyjętych 
w ramach wprowadzania w życie 
niniejszej dyrektywy, chyba że takie 
ujawnienie może poważnie zagrozić 
rynkom finansowym lub wyrządzić 
nieproporcjonalną szkodę 
zaangażowanym stronom. W tym samym 
momencie właściwe organy powiadamiają 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych o wszystkich 
środkach i sankcjach. Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
dołącza te informacje do odpowiednich 
rejestrów danych we właściwych 
europejskich bazach danych 
zarejestrowanych uczestników rynku.”

Or. en

Poprawka 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/6/WE
Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) w art. 16 na końcu ust. 2 dodaje się 
ustęp w brzmieniu:
„2a. Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych ustanowiony 
na mocy rozporządzenia …/… 
Parlamentu Europejskiego i Rady może 
z własnej inicjatywy zażądać dostarczenia 
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wszelkich informacji koniecznych w celu, 
o którym mowa w ust. 1.”

Or. en

Poprawka 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 3 – punkt 3 f (nowy)
Dyrektywa 2003/6/WE
Artykuł 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3f) po art. 17a dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

„Artykuł 17b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.
3. W celu przyspieszenia w stosownych 
przypadkach przyjmowania aktów 
delegowanych Parlament Europejski 
i Rada, zgodnie z procedurą wczesnego 
braku sprzeciwu i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć 
decyzję o skróceniu czteromiesięcznego 
okresu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, na wniosek Komisji.”

Or. en
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Poprawka 388
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 3 c (nowy)
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 15 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) w art. 15 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„6a. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych opracowuje 
projekty standardów technicznych 
dotyczących wyliczania rezerw 
technicznych. Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 czerwca 2011 r. i składa przed nią 
sprawozdanie.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EIOPA].”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 6 dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych istnieje już zgoda co do 
celu przyszłej harmonizacji, w szczególności w dziedzinie wyliczeń rezerw technicznych, tak 
aby lepiej chronić konsumentów. Dyrektywa w sprawie funduszy emerytalnych harmonizuje 
różne przepisy krajowe jedynie w ograniczonym zakresie, dlatego obowiązujące standardy 
techniczne będą miały szczególne znaczenie. 
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Poprawka 389
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 1 d (nowy)
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 20 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) w art. 20 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„(10a) W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu Europejski Organ 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych opracowuje 
projekty standardów technicznych 
dotyczące zezwoleń, zawiadomień, metod 
wyliczania rezerw technicznych oraz 
informacji i procedur ich ujawniania.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EIOPA].”

Or. de

Uzasadnienie

W art. 15 ust. 6 dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych ujęto już jasno cel dalszej 
harmonizacji metod określania rezerw technicznych, mając na uwadze ochronę konsumentów 
przed skutkami transgranicznego arbitrażu nadzorczego. W obliczu faktu, że dyrektywa w 
sprawie funduszy emerytalnych zawiera obecnie jedynie minimalnie zharmonizowane 
przepisy, wspólne standardy techniczne mają szczególne znaczenie.

Poprawka 390
Peter Skinner

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 20 – ustęp 11 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszej dyrektywy 
Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych sporządzając dla każdego 
państwa członkowskiego wykaz przepisów 
o charakterze ostrożnościowym 
dotyczących obszaru pracowniczych 
programów emerytalnych nieobjętych 
odniesieniem do krajowego prawa 
socjalnego i prawa pracy zawartym w ust.
1. Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

11. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszej dyrektywy 
Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych sporządzając dla każdego 
państwa członkowskiego wykaz przepisów 
o charakterze ostrożnościowym 
dotyczących obszaru pracowniczych 
programów emerytalnych. Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego przedstawia 
Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie funduszy emerytalnych nie podaje definicji prawa socjalnego i prawa 
pracy, dlatego każde państwo członkowskie opracowało swoją definicję na potrzeby 
dyrektywy. Nie wszystkie państwa członkowskie wprowadziły do prawa socjalnego i prawa 
pracy przepisy o charakterze ostrożnościowym w odniesieniu do pracowniczych programów 
emerytalnych. W rezultacie dokument Komisji nie pozwala EIOPA na dokładne poznanie 
charakteru przepisów w całej UE. EIOPA powinien opracować standardy techniczne 
zawierające przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych, bez względu na ich 
ujęcie w prawie każdego z państw członkowskich.

Poprawka 391
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 20 – ustęp 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszej dyrektywy 
Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń 

11. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
niniejszej dyrektywy Europejski Organ 
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i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych sporządzając dla każdego 
państwa członkowskiego wykaz przepisów 
o charakterze ostrożnościowym 
dotyczących obszaru pracowniczych 
programów emerytalnych nieobjętych 
odniesieniem do krajowego prawa 
socjalnego i prawa pracy zawartym w ust. 
1. Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1
stycznia 2014 r.

Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych opracowuje 
projekty standardów technicznych
w odniesieniu do wyliczeń rezerw 
technicznych i przygotowuje 
sprawozdania sporządzając dla każdego 
państwa członkowskiego wykaz
pozostałych przepisów o charakterze 
ostrożnościowym dotyczących obszaru 
pracowniczych programów emerytalnych 
nieobjętych odniesieniem do krajowego 
prawa socjalnego i prawa pracy zawartym 
w ust. 1. Europejski Organ Nadzoru
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 czerwca 2011 r. i składa przed nią 
sprawozdanie.

Or. en

Uzasadnienie

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.

Poprawka 392
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 20 – ustęp 11 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszej dyrektywy 
Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 

(11) W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
niniejszej dyrektywy Europejski Organ 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
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opracowuje projekty standardów 
technicznych sporządzając dla każdego 
państwa członkowskiego wykaz przepisów 
o charakterze ostrożnościowym 
dotyczących obszaru pracowniczych 
programów emerytalnych nieobjętych 
odniesieniem do krajowego prawa 
socjalnego i prawa pracy zawartym w ust. 
1. Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

Programów Emerytalnych opracowuje 
projekty standardów technicznych w 
odniesieniu do metod wyliczania rezerw 
technicznych. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

Or. de

Uzasadnienie

W art. 15 ust. 6 dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych ujęto już jasno cel dalszej 
harmonizacji metod określania rezerw technicznych, mając na uwadze ochronę konsumentów 
przed skutkami transgranicznego arbitrażu nadzorczego. W obliczu faktu, że dyrektywa w 
sprawie funduszy emerytalnych zawiera obecnie jedynie minimalnie zharmonizowane 
przepisy, wspólne standardy techniczne mają szczególne znaczenie.

Poprawka 393
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie we współpracy 
z Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, zapewniają, 
w odpowiedni sposób, spójną 
harmonizację i jednolite stosowanie 
niniejszej dyrektywy poprzez stosowanie 
wspólnych standardów technicznych 
dotyczących zezwoleń, zawiadomień, 
przepisów regulujących wyliczenia rezerw 
technicznych, informacji i procedur ich 
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ujawniania, stałą wymianę informacji 
i doświadczeń i ścisłą współpracę 
i czyniąc to zapobiegają zakłóceniom 
konkurencji i stwarzają warunki 
wymagane dla bezproblemowego 
uczestnictwa transgranicznego.”

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 6 dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych istnieje już zgoda co do 
celu przyszłej harmonizacji, w szczególności w dziedzinie wyliczeń rezerw technicznych, tak 
aby lepiej chronić konsumentów. Dyrektywa w sprawie funduszy emerytalnych harmonizuje 
różne przepisy krajowe jedynie w ograniczonym zakresie, dlatego obowiązujące standardy 
techniczne będą miały szczególne znaczenie. 

Poprawka 394
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie we współpracy z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, zapewniają, w 
odpowiedni sposób, spójną harmonizację 
i jednolite stosowanie niniejszej 
dyrektywy poprzez stosowanie 
standardów technicznych dotyczących 
zezwoleń, zawiadomień, metod wyliczania 
rezerw technicznych oraz informacji i 
procedur ich ujawniania, stałą wymianę 
informacji i doświadczeń […] i ścisłą 
współpracę i czyniąc to zapobiegają 
zakłóceniom konkurencji i stwarzają 
warunki wymagane dla 
bezproblemowego uczestnictwa 
transgranicznego.”
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Or. de

Uzasadnienie

W art. 15 ust. 6 dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych ujęto już jasno cel dalszej 
harmonizacji metod określania rezerw technicznych, mając na uwadze ochronę konsumentów 
przed skutkami transgranicznego arbitrażu nadzorczego. W obliczu faktu, że dyrektywa w 
sprawie funduszy emerytalnych zawiera obecnie jedynie minimalnie zharmonizowane 
przepisy, wspólne standardy techniczne mają szczególne znaczenie.

Poprawka 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 4 – punkt 2 b (nowy)
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) art. 21 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa członkowskie w ścisłej 
współpracy z Europejskim Organem 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych, zapewniają, 
w odpowiedni sposób, jednolite 
stosowanie niniejszej dyrektywy poprzez 
stałą wymianę informacji i doświadczeń 
w celu wypracowania najlepszych 
praktyk w tej dziedzinie oraz ścisłą 
współpracę, a czyniąc to zapobiegają 
zakłóceniom konkurencji i stwarzają 
warunki wymagane dla 
bezproblemowego uczestnictwa 
transgranicznego i przenoszenia nabytych 
świadczeń emerytalnych.”

Or. en
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Poprawka 396
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) w art. 4 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„3a. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszej dyrektywy, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania zwolnień z obowiązku 
publikacji prospektu emisyjnego, pod 
warunkiem, że dostępny jest dokument 
zawierający informacje, które właściwy 
organ uzna za równoważne do tych 
zwyczajowo zawartych w prospekcie 
emisyjnym.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w tym ustępie, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 rozporządzenia …/… 
[ESMA].”

Or. en

Uzasadnienie

Standardy techniczne mogłyby zapewnić jednolite stosowanie prawodawstwa UE, jeżeli 
wymagany będzie dokument zawierający informacje równoważne do tych zawartych 
w prospekcie w celu uzyskania zwolnienia.

Poprawka 397
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt -1 d (nowy)
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1d) w art. 5 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„5a. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszej dyrektywy, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia treści 
i formatu prospektu i jego podsumowania 
oraz:
– warunków stosowania przepisów 
dotyczących dostosowania informacji 
minimalnych przedstawionych 
w prospektach emisyjnych i prospektach 
emisyjnych podstawowych, o których 
mowa w art. 23 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 
r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie informacji zawartych 
w prospektach emisyjnych oraz formy, 
włączenia przez odniesienie i publikacji 
takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam1;
– treści podsumowania, o którym mowa 
w ust. 3;
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”
1 Dz.U. L 149 z 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy stosują różne praktyki i mogą wymagać od emitenta i oferującego, lub 
w zależności od rodzaju sprawy od jednego z nich, aby ponosili oni odpowiedzialność. 
Tworzy to niepewność w zakresie odpowiedzialności związanej z prospektem emisyjnym, 
w szczególności w przypadku gdy prospekt jest przenoszony do innego kraju. W odniesieniu 
do tej kwestii potrzebne są dodatkowe przepisy.
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Poprawka 398
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt -1 e (nowy)
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1e) w art. 6 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„2a. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszej dyrektywy, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania odpowiedzialności związanej 
z prospektem emisyjnym.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 397.

Poprawka 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Emitent, oferujący lub osoba 
wnioskująca o dopuszczenie do obrotu 
na rynku regulowanym przekazuje po 
zatwierdzeniu prospekt emisyjny 
właściwemu organowi rodzimego 
państwa członkowskiego 
i Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych oraz podaje go 
do publicznej wiadomości, niezwłocznie i 
w każdym przypadku z odpowiednim 
wyprzedzeniem i najpóźniej 
w momencie rozpoczęcia publicznej 
oferty lub dopuszczenia do obrotu 
przedmiotowych papierów 
wartościowych. Ponadto w przypadku 
pierwszej publicznej oferty kategorii 
akcji niedopuszczonych jeszcze do 
obrotu na rynku regulowanym, która po 
raz pierwszy ma zostać dopuszczona do 
obrotu na rynku regulowanym, prospekt 
emisyjny udostępnia się co najmniej 
sześć dni roboczych przed zakończeniem 
oferty.”

Or. en

Poprawka 400
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 4
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
i uwzględnienia technicznego rozwoju 
rynków finansowych, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania obowiązku przekazania 
suplementu prospektu emisyjnego 
w przypadku nowego znaczącego 

3. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
i uwzględnienia technicznego rozwoju 
rynków finansowych, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
może opracować projekty standardów 
technicznych w celu określenia procedur 
stosowanych w odniesieniu do obowiązku 
przekazania suplementu prospektu 
emisyjnego w przypadku nowego 
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czynnika, istotnego błędu lub 
niedokładności odnoszącej się do 
informacji zawartych w prospekcie 
emisyjnym. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

znaczącego czynnika, istotnego błędu lub 
niedokładności odnoszącej się do 
informacji zawartych w prospekcie 
emisyjnym.

Or. en

Poprawka 401
Sylvie Goulard

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 4
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
i uwzględnienia technicznego rozwoju 
rynków finansowych, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania obowiązku przekazania 
suplementu prospektu emisyjnego 
w przypadku nowego znaczącego 
czynnika, istotnego błędu lub 
niedokładności odnoszącej się do 
informacji zawartych w prospekcie 
emisyjnym. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

3. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
i uwzględnienia technicznego rozwoju 
rynków finansowych, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
określa co jest nowym znaczącym 
czynnikiem, istotnym błędem 
i niedokładnością, o których mowa w ust. 
1 i opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania obowiązku przekazania 
suplementu prospektu emisyjnego 
w przypadku nowego znaczącego 
czynnika, istotnego błędu lub 
niedokładności odnoszącej się do 
informacji zawartych w prospekcie 
emisyjnym. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe organy różnie interpretują to co stanowi „nowy znaczący czynnik”. Standardy 



PE439.899v01-00 30/93 AM\809041PL.doc

PL

techniczne zapewniają sprawiedliwe podejście i zapobiegają arbitrażowi regulacyjnemu.

Poprawka 402
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 8 – litera a
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla 
właściwych organów w wymianie 
informacji poufnych ani w przekazywaniu 
informacji poufnych Europejskiemu 
Organowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych lub Europejskiej Radzie 
ds. Ryzyka Systemowego. Informacje 
wymieniane pomiędzy właściwymi 
organami a Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
lub Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego podlegają obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej, jakiemu 
podlegają osoby obecnie lub w przeszłości 
zatrudnione przez właściwe organy 
otrzymujące informacje.

3. Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla 
właściwych organów w wymianie 
informacji poufnych ani w przekazywaniu 
informacji poufnych Europejskiemu 
Organowi Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych lub Europejskiej Radzie 
ds. Ryzyka Systemowego, z zastrzeżeniem 
ograniczeń związanych z informacjami 
dotyczącymi poszczególnych 
przedsiębiorstw i konsekwencji dla krajów 
trzecich, zgodnie z przepisami 
odpowiednio [rozporządzenia ESMA] 
i [rozporządzenia ESRB]. Informacje 
wymieniane pomiędzy właściwymi 
organami a Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
lub Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego podlegają obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej, jakiemu 
podlegają osoby obecnie lub w przeszłości 
zatrudnione przez właściwe organy 
otrzymujące informacje.

Or. en

Poprawka 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 5 – punkt 8 i (nowy)
Dyrektywa 2003/71/WE
Artykuł 24 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8i) po art. 24a dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

„Artykuł 24b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.
3. W celu przyspieszenia w stosownych 
przypadkach przyjmowania aktów 
delegowanych Parlament Europejski 
i Rada, zgodnie z procedurą wczesnego 
braku sprzeciwu i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć 
decyzję o skróceniu czteromiesięcznego
okresu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, na wniosek Komisji.” 

Or. en

Poprawka 404
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Aby uwzględnić osiągnięcia na 
rynkach finansowych oraz zapewnić
spójną harmonizację i jednolite 
stosowanie niniejszej dyrektywy, 
w odniesieniu do wyłączeń określonych 
w lit. c), i) oraz k), stanowiąc w formie 
aktów delegowanych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 64, 64a, 64b, Komisja 
określa kryteria ustalania, czy 
działalność można uznać za dodatkową 
względem głównego zakresu działalności 
na poziomie grupy, a także ustalania, 
w jakich przypadkach działalność 
prowadzona jest okazjonalnie.
[...]
Projekty aktów delegowanych 
sporządzane są przez Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.”

Or. en

Poprawka 405
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) w art. 4 na końcu ust. 2 dodaje się 
ustęp w brzmieniu:
„2a. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych 
i zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania różnych elementów definicji 
określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, 
jak również różnych elementów definicji 
określonych w art. 2 rozporządzenia 
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Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 
sierpnia 2006 r. wprowadzającego środki 
wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do zobowiązań 
przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie 
prowadzenia rejestrów, sprawozdań 
z transakcji, przejrzystości rynkowej, 
dopuszczania instrumentów finansowych 
do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na 
potrzeby tejże dyrektywy1 oraz w art. 2 
dyrektywy Komisji nr 2006/73/WE z dnia 
10 sierpnia 2006 r. wprowadzającej środki 
wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do wymogów 
organizacyjnych i warunków prowadzenia 
działalności przez przedsiębiorstwa 
inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych 
na potrzeby tejże dyrektywy2. Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2015 r.”
1 Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Uzasadnienie

Jednolite stosowanie MiFID w celu zagwarantowania równych warunków konkurencji 
powinno zostać uproszczone dzięki przygotowaniu standardów technicznych przez ESMA. 

Poprawka 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 1
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ustanawiają 
rejestr wszystkich przedsiębiorstw 

3. Państwa członkowskie rejestrują 
wszystkie przedsiębiorstwa inwestycyjne, 



PE439.899v01-00 34/93 AM\809041PL.doc

PL

inwestycyjnych. Rejestr jest ogólnie 
dostępny i zawiera informacje w sprawie 
usług lub działalności, do których 
świadczenia i prowadzenia 
przedsiębiorstwo inwestycyjne jest 
uprawnione. Rejestr ten uaktualnia się na 
bieżąco. Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady …/… ustanawia 
wykaz wszystkich przedsiębiorstw 
inwestycyjnych we Wspólnocie. 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych publikuje ten 
wykaz i na bieżąco go aktualizuje.

które świadczą usługi lub podejmują 
działania w ramach swoich uprawnień. 
Systematycznie uaktualniany wykaz tych 
przedsiębiorstw jest przekazywany 
Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych 
ustanowionemu na mocy rozporządzenia 
…/… Parlamentu Europejskiego i Rady. 
Europejski organ nadzoru prowadzi 
rejestr wszystkich przedsiębiorstw
inwestycyjnych w Unii. Rejestr jest ogólnie 
dostępny i zawiera informacje w sprawie 
usług lub działalności, do których 
świadczenia i prowadzenia 
przedsiębiorstwo inwestycyjne jest 
uprawnione. Rejestr ten uaktualnia się na 
bieżąco.

W przypadku gdy właściwe organy muszą 
cofnąć zezwolenie zgodnie z art. 8 lit. b) 
do d), cofnięcie jest publikowane 
w rejestrze przez okres dwóch lat.

Or. en

Poprawka 407
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 2
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu oraz art. 7, 
art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania wymogów i procedur 
dotyczących tego rodzaju zezwoleń 
określonych w niniejszym artykule oraz 
w art. 7, art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 

4. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu oraz art. 5 ust. 4, art. 9 
ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12 Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych opracowuje projekty 
standardów technicznych:
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i art. 12.
(a) aby określić wymogi dotyczące siedziby 
na mocy art. 5 ust. 4;
(b) aby określić informacje, jakie należy 
dostarczyć właściwym organom na mocy 
art. 7 ust. 2;
(c) aby określić informacje i opracować 
standardowe formularze, wzory 
i procedury w zakresie zawiadomień
przewidzianych w 9 ust. 2;
(d) określić wymogi na mocy art. 9 ust. 2-
4 i art. 10 ust. 1-2; oraz
(e) aby określić wymóg kapitału 
początkowego na mocy art. 12.

Or. en

Poprawka 408
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 2
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu oraz art. 7, 
art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania wymogów i procedur 
dotyczących tego rodzaju zezwoleń 
określonych w niniejszym artykule oraz 
w art. 7, art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 
12.

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu oraz art. 7, 
art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia informacji, 
formatów, wzorów, kryteriów oraz
procedur dotyczących tego rodzaju 
zezwoleń określonych w niniejszym 
artykule oraz w art. 7, art. 9 ust. 2-4, art. 10 
ust. 1-2 i art. 12.

Or. en
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Poprawka 409
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 2
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu oraz art. 7, 
art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania wymogów i procedur 
dotyczących tego rodzaju zezwoleń 
określonych w niniejszym artykule oraz 
w art. 7, art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 
12.

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu oraz art. 7, 
art. 9 ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych opracowuje 
projekty standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania 
wymogów i procedur dotyczących tego 
rodzaju zezwoleń określonych 
w niniejszym artykule oraz w art. 7, art. 9 
ust. 2-4, art. 10 ust. 1-2 i art. 12. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 01 
stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Jednolite stosowanie MiFID w celu zagwarantowania równych warunków konkurencji 
powinno być ułatwiane poprzez przygotowanie norm technicznych przez ESMA. 

Poprawka 410
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 10 a – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych opracowuje 

8. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 



AM\809041PL.doc 37/93 PE439.899v01-00

PL

projekty standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania 
dotyczących wykazu informacji 
wymaganych do oceny nabycia, o którym 
mowa w ust. 1, oraz sposobu prowadzenia 
procesu konsultacji między odpowiednimi 
właściwymi organami, o którym mowa 
w art. 10 ust. 4. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących wykazu informacji 
wymaganych do oceny nabycia, o którym 
mowa w ust. 1, kryteriów odmowy 
zezwoleń, o których mowa w ust. 4 oraz 
sposobu prowadzenia procesu konsultacji 
między odpowiednimi właściwymi 
organami, o którym mowa w art. 10 ust. 4. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

Or. en

Poprawka 411
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 13 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) w art. 13 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„10a. W celu uwzględnienia rozwoju 
rynków finansowych oraz zapewnienia 
spójnej harmonizacji i jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych opracowuje 
projekty standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania ust. 6-8 
niniejszego artykułu art. 18 ust. 1 i 2 
niniejszej dyrektywy oraz art. 7 i 8 
rozporządzenia Komisji 1287/2006/WE, 
jak również artykułów 16-20 i 51 
dyrektywy Komisji 2006/73/WE. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2015 r.
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Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Or. en

Uzasadnienie

Jednolite stosowanie MiFID w celu zagwarantowania równych warunków konkurencji 
powinno być ułatwiane poprzez przygotowanie norm technicznych przez ESMA. 

Poprawka 412
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 c (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 19 – ustęp 10 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) w art. 19 ust. 10 wprowadzenie do 
akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:
„10. W celu zapewnienia niezbędnej 
ochrony inwestorów oraz spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
ust. 1–8, stanowiąc w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 64, 64a i 64b, 
Komisja gwarantuje, że świadcząc usługi 
inwestycyjne lub dodatkowe na rzecz 
klientów, przedsiębiorstwa inwestycyjne 
wypełniają zasady w nich określone. Te
akty delegowane uwzględniają:”

Or. en
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Poprawka 413
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 d (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 19 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) w art. 19 po ust. 10 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„10a. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
i uwzględnienia technicznego rozwoju 
rynków finansowych, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania ust. 4-7 niniejszego artykułu 
oraz art. 35-39 dyrektywy Komisji 
2006/73/WE. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Or. en

Uzasadnienie

Jednolite stosowanie MiFID w celu zagwarantowania równych warunków konkurencji 
powinno być ułatwiane poprzez przygotowanie norm technicznych przez ESMA. 

Poprawka 414
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 e (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 21 – ustęp 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3e) w art. 21 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„6a. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych 
i zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania ust. 1-5 niniejszego artykułu 
oraz art. 44-46 dyrektywy Komisji 
2006/73/WE. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 414.

Poprawka 415
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 f (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3f) w art. 22 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„3a. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych 
i zapewnienia jednolitego stosowania 
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niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania ust. 2 niniejszego artykułu 
oraz art. 31 dyrektywy Komisji 
2006/1287/WE. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 414.

Poprawka 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 g (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3g) art. 23 ust. 3 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie pozwalające 
firmom inwestycyjnym na wyznaczenie 
przedstawicieli systematycznie wysyłają 
uaktualniony wykaz wszystkich 
przedstawicieli Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 
Europejski Organ prowadzi publiczny 
rejestr wszystkich przedstawicieli w Unii, 
który jest uaktualniany i publikowany i za 
darmo udostępniany w Internecie.”
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Or. en

Poprawka 417
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 h (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) w art. 23 ust. 3 akapit piąty otrzymuje 
brzmienie:
„Rejestr ten jest na bieżąco 
uaktualniany. Jest on publikowany 
w internecie i dostępny do wglądu.
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych sporządza 
wykaz wszystkich powołanych 
przedstawicieli przedsiębiorstw 
inwestycyjnych w całej Unii. Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych publikuje ten wykaz na 
swej stronie internetowej i na bieżąco go 
aktualizuje.”

Or. en

Poprawka 418
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 i (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 27 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3i) w art. 27 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„7a. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych 
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i zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia 
warunków2 stosowania ust. 1-6 
niniejszego artykułu oraz art. 21-26 
rozporządzenia Komisji 2006/1287/WE. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1
stycznia 1015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Or. en

Uzasadnienie

Jednolite stosowanie MiFID w celu zagwarantowania równych warunków konkurencji 
powinno być ułatwiane poprzez przygotowanie norm technicznych przez ESMA. 

Poprawka 419
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 j (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3j) w art. 28 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„3a. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych 
i zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia 
warunków2 stosowania ust. 1-2 



PE439.899v01-00 44/93 AM\809041PL.doc

PL

niniejszego artykułu oraz art. 27-30 i 32-
34 rozporządzenia Komisji 
2006/1287/WE. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 1015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 419.

Poprawka 420
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 k (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3k) w art. 29 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„3a. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych 
i zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia 
warunków2 stosowania ust. 1-2 
niniejszego artykułu oraz art. 17-20, 29-30 
i 32-34 rozporządzenia Komisji 
2006/1287/WE. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
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standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 419.

Poprawka 421
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 3 l (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3l) w art. 30 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„3a. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych 
i zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia 
warunków2 stosowania ust. 1-2 
niniejszego artykułu oraz art. 27-30 i 32-
34 rozporządzenia Komisji 
2006/1287/WE. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Or. en
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Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 419.

Poprawka 422
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 5 a (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 39 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) w art. 39 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„1a. W celu uwzględnienia rozwoju 
rynków finansowych oraz 
zagwarantowania jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania punktu d). Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 419.
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Poprawka 423
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 5 b (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 42 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) w art. 42 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„7a. W celu uwzględnienia rozwoju 
rynków finansowych oraz 
zagwarantowania jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania ust. 1. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 419.

Poprawka 424
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 5c (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 44 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) w art. 44 dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„3a. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych 
i zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia 
warunków2 stosowania ust. 1-2 
niniejszego artykułu oraz art. 17-20, 29-30 
i 32-34 rozporządzenia Komisji 
2006/1287/WE. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 419.

Poprawka 425
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 5 d (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 45 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) w art. 45 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„3a. W celu uwzględnienia technicznego 
rozwoju rynków finansowych 
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i zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia 
warunków2 stosowania ust. 1-2 
niniejszego artykułu oraz art. 27-30 i 32-
34 rozporządzenia Komisji 
2006/1287/WE. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2015 r.
Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla poprawki 419.

Poprawka 426
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 7 a (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) w art. 51 na końcu ust. 2 dodaje się 
ustęp w brzmieniu:
„2a. Państwa członkowskie informują 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych o środkach 
i sankcjach administracyjnych 
określonych zgodnie z ust. 1 i 2.”

Or. en
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Poprawka 427
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 8 d (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 56 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8d) art. 56 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania
ust. 1 i 2, Komisja - za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 64, 64a i 64b 
- określa metody współpracy właściwych 
i przyjmuje kryteria, na których 
podstawie działalność rynku 
regulowanego w przyjmującym państwie 
członkowskim można uznać za mającą 
istotną wagę dla funkcjonowania 
rynków papierów wartościowych 
i ochrony inwestorów w przyjmującym 
państwie członkowskim [...].”

Or. en

Poprawka 428
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 9
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 56 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 i 2, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących obowiązku
współpracy spoczywającego na 
właściwych władzach zgodnie z ust. 1, 
oraz warunków stosowania dotyczących 

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 i 2, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania dotyczących kwestii 
praktycznych związanych z obowiązkiem
współpracy spoczywającego na 
właściwych władzach zgodnie z ust. 1, 
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treści uzgodnień dotyczących współpracy 
zgodnie z ust. 2, w tym opracowywania 
standardowych formularzy i wzorów.

oraz warunków stosowania dotyczących 
treści uzgodnień dotyczących współpracy 
zgodnie z ust. 2, w tym opracowywania 
standardowych formularzy i wzorów.

Or. en

Poprawka 429
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 10 – litera b
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania wiążącego właściwe władze
obowiązku współpracy w zakresie 
działalności nadzorczej, weryfikacji na 
miejscu lub dochodzeń.

2. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
może opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia procedur 
dotyczących współpracy właściwych władz
w zakresie działalności nadzorczej, 
weryfikacji na miejscu lub dochodzeń.

Or. en

Poprawka 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 6 – punkt 14 c (nowy)
Dyrektywa 2004/39/WE
Artykuł 64 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) po art. 64a dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

„Artykuł 64b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych
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1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.
3. W celu przyspieszenia w stosownych 
przypadkach przyjmowania aktów 
delegowanych Parlament Europejski 
i Rada, zgodnie z procedurą wczesnego 
braku sprzeciwu i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć 
decyzję o skróceniu czteromiesięcznego 
okresu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, na wniosek Komisji.

Or. en

Poprawka 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt -1 c (nowy)
Dyrektywa 2004/109/WE
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) w art. 4 ust. 2 po lit. a) dodaje się 
następujący pkt:
„(aa) ujawnianie informacji na temat 
rachunków rocznych z podziałem na 
państwa;”

Or. en
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Poprawka 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 2 n (nowy)
Dyrektywa 2004/109/WE
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2n) w art. 25 na końcu ust. 2 dodaje się 
ustęp w brzmieniu: 
„2a. Właściwe władze przekazują 
Europejskiemu Organowi Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych oraz innym 
właściwym władzom wszelkie istotne 
informacje niezbędne, aby spełnić ich 
obowiązki wynikające z niniejszej 
dyrektywy, z inicjatywy własnej lub na 
żądanie Europejskiego Organu Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych.”

Or. en

Poprawka 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 7 – punkt 3 h (nowy)
Dyrektywa 2004/109/WE
Artykuł 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) po art. 27a dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

„Artykuł 27b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
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2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.
3. W celu przyspieszenia w stosownych 
przypadkach przyjmowania aktów 
delegowanych Parlament Europejski 
i Rada, zgodnie z procedurą wczesnego 
braku sprzeciwu i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć 
decyzję o skróceniu czteromiesięcznego 
okresu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, na wniosek Komisji.”

Or. en

Poprawka 434
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2005/60/WE
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Państwa członkowskie informują się 
wzajemnie oraz informują ESA
i Komisję o przypadkach, w których ich 
zdaniem państwo trzecie spełnia 
warunki określone w ust. 1 lit. b). ESA 
publikują wykaz równoważnych krajów 
na swoich stronach internetowych.”

Or. en
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Poprawka 435
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2005/60/WE
Artykuł 41 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) artykuł 41 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 
decyzji 1999/468/WE, uwzględniając 
przepisy jej art. 8 i pod warunkiem że 
środki [...] przyjęte zgodnie z tą 
procedurą nie zmieniają istotnych 
przepisów niniejszej dyrektywy.”

Or. en

Poprawka 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 8 – punkt 2 m (nowy)
Dyrektywa 2005/60/WE
Artykuł 41 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2m) po art. 41a dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

„Artykuł 41b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie 
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zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.
3. W celu przyspieszenia w stosownych 
przypadkach przyjmowania aktów 
delegowanych Parlament Europejski 
i Rada, zgodnie z procedurą wczesnego 
braku sprzeciwu i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć 
decyzję o skróceniu czteromiesięcznego 
okresu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, na wniosek Komisji.”

Or. en

Poprawka 437
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 17 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) w art. 17 ust. 1 dodaje się punkt 
w brzmieniu:
„ea) spowodował poważne i systematyczne 
naruszanie praw Unii lub ustawodawstwa 
krajowego w odniesieniu do EBA 
i właściwych władz.”

Or. en
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Poprawka 438
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 5
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, jak 
również ustanowienia jednolitej procedury 
powiadamiania drogą elektroniczną, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania informacji, o których mowa 
w niniejszym artykule, oraz procedur 
przekazywania tych informacji. Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego przedstawia 
Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

4. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego opracowuje projekty 
standardów technicznych w celu 
stworzenia jednolitej procedury w zakresie 
powiadamiania i określenia 
przekazywanych informacji zgodnie 
z niniejszym artykułem, oraz procedur 
bezpiecznego przekazywania tych 
informacji drogą elektroniczną. Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego przedstawia
Komisji te projekty standardów 
technicznych do dnia 1 stycznia 2014 r.

Or. en

Poprawka 439
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 8
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 42 a – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pod koniec terminu dwóch miesięcy 
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 

Jeśli pod koniec wstępnego terminu dwóch 
miesięcy po otrzymaniu wniosku zgodnie 
z akapitem pierwszym od którykolwiek 
z zainteresowanych właściwych organów
skierował sprawę do Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 
11 rozporządzenia …/… [EBA] właściwe 
organy przyjmującego państwa 
członkowskiego czekają na decyzję, którą 
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podejmuje działania zgodne z tą decyzją. 
Termin dwóch miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin dwóch miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
może podjąć zgodnie z art. 11 ust 3 tego 
rozporządzenia w celu rozstrzygnięcia 
sprawy dla zapewnienia zgodności 
z prawem Unii oraz podejmują ostateczną 
decyzję zgodnie z decyzją tego organu.
Decyzja organu nie zastąpi 
ostrożnościowej oceny ze strony 
właściwych organów państwa 
członkowskiego. Termin dwóch miesięcy 
uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin dwóch miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Or. en

Poprawka 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 8
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 42 a – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pod koniec terminu dwóch miesięcy 
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją. 
Termin dwóch miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 

Jeśli pod koniec wstępnego terminu dwóch 
miesięcy po otrzymaniu wniosku zgodnie 
z akapitem pierwszym od którykolwiek 
z zainteresowanych właściwych organów
skierował sprawę do Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 
11 rozporządzenia …/… [EBA] właściwe 
organy przyjmującego państwa 
członkowskiego czekają na decyzję, którą 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
może podjąć zgodnie z art. 11 ust 3 tego 
rozporządzenia w celu rozstrzygnięcia 
sprawy dla zapewnienia zgodności 
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rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin dwóch miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

z prawem Unii oraz podejmują ostateczną 
decyzję zgodnie z decyzją tego organu. 
Termin dwóch miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin dwóch miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Or. en

Poprawka 441
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 11
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie i Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego mogą zawierać 
umowy o współpracy, umożliwiające 
wymianę informacji z właściwymi 
organami państw trzecich, lub z innymi 
organami bądź instytucjami państw 
trzecich w rozumieniu art. 47 i art. 48 ust. 
1 jedynie wówczas, gdy ujawniane 
informacje objęte są gwarancjami 
tajemnicy zawodowej co najmniej 
równoważnymi określonym w art. 44 ust. 
1.

Zgodnie z art. 18 rozporządzenia .../... 
EBA państwa członkowskie i Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego mogą 
zawierać umowy o współpracy, 
umożliwiające wymianę informacji 
z właściwymi organami państw trzecich, 
lub z innymi organami bądź instytucjami 
państw trzecich w rozumieniu art. 47 i art. 
48 ust. 1 jedynie wówczas, gdy ujawniane 
informacje objęte są gwarancjami 
tajemnicy zawodowej co najmniej 
równoważnymi określonym w art. 44 ust. 
1.

Or. en
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Poprawka 442
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) artykuł 46 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
„Informacje wymieniane na mocy 
pierwszego ustępu są ujawniane 
wyłącznie za wyraźną zgodą właściwych 
organów, które je przekazały oraz 
wyłącznie dla celów, na które organy te 
wyraziły zgodę.”

Or. en

Poprawka 443
Burkhard Balz

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 13 – litera b
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 63 a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 niniejszego artykułu 
oraz konwergencji praktyk nadzorczych, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przepisów regulujących
instrumenty, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu. Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji 
te projekty standardów technicznych do 
dnia 1 stycznia 2014 r.

6. Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
określa wytyczne mające na celu 
konwergencję praktyk nadzorczych 
w zakresie instrumentów, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego artykułu i art. 57 lit. 
a), oraz monitoruje ich stosowanie.
Komisja dokona przeglądu stosowania 
niniejszego artykułu do 31 grudnia 
2014 r. i przedłoży sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wraz z wszelkimi odpowiednimi 
wnioskami z myślą o zapewnieniu 
wysokiej jakości funduszy własnych.

Komisja może przyjmować projekty Komisja może przyjmować projekty 
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standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7
rozporządzenia …/… [EBA].

wytycznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 8 rozporządzenia …/… [EBA].

Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
wydaje również wytyczne w odniesieniu do 
instrumentów, o których mowa w art. 57 
akapit pierwszy lit. a).
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
monitoruje stosowanie standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana konwergencja stosowania definicji mieszanych elementów kapitałowych budzi 
zastrzeżenia. Jeśli miałyby powstać rozsądne, uzasadnione standardy techniczne, musiałyby 
one uwzględniać konkretne firmy, niewypłacalność i system podatkowy każdego państwa 
członkowskiego. Byłoby to możliwe jedynie za sprawą bardzo ogólnego rozporządzenia. 
Jednak takie rozporządzenie nie mogłoby pójść dalej od dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych, zatem nie stanowiłoby wartości dodanej. 

Poprawka 444
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 14
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 74 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe 
organy stosują jednolite formaty, 
częstotliwości, języki i terminy 
przedkładania sprawozdań na potrzeby 
przekazywania tych obliczeń przez 
instytucje kredytowe. W celu zapewnienia 
jednolitego stosowania dyrektywy 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu wprowadzenia we 
Wspólnocie jednolitych formatów, 

Od dnia 31 grudnia 2012 r. właściwe 
organy stosują jednolite formaty i
częstotliwości, języki informatyczne i 
terminy przedkładania sprawozdań na 
potrzeby przekazywania tych obliczeń 
przez instytucje kredytowe. Należy 
zapewnić możliwość przedkładania 
sprawozdań w każdym języku urzędowym 
Unii Europejskiej. W celu zapewnienia 
spójnej harmonizacji i jednolitego 
stosowania dyrektywy Europejski Organ 
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częstotliwości, języków i terminów 
przedkładania sprawozdań przed dniem 1 
stycznia 2012 r. Formaty sprawozdań są 
proporcjonalne do charakteru, skali i 
stopnia złożoności działalności instytucji 
kredytowych.

Nadzoru Bankowego opracowuje projekty 
standardów technicznych w celu 
wprowadzenia we Wspólnocie jednolitych 
formatów, częstotliwości, języków 
informatycznych i terminów przedkładania 
sprawozdań przed dniem 1 stycznia 2012 r.
Formaty sprawozdań są proporcjonalne do 
charakteru, skali i stopnia złożoności 
działalności instytucji kredytowych.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie z 
procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].

Or. de

Poprawka 445
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 15
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 81 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego, konsultując 
się z Europejskim Organem Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych, opracowuje 
projekty standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania metod 
oceny dotyczącej oceny zdolności 
kredytowej. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
i jednolitego stosowania niniejszego 
artykułu Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego, konsultując się z Europejskim 
Organem Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, proponuje projekty 
standardów technicznych w celu określenia 
warunków stosowania metod oceny 
dotyczącej oceny zdolności kredytowej.
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

Or. de
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Poprawka 446
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 17
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 97 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego, konsultując 
się z Europejskim Organem Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych, opracowuje 
projekty standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania metod 
oceny dotyczącej oceny zdolności 
kredytowej. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

W celu zapewnienia spójnej harmonizacji 
i jednolitego stosowania niniejszego 
artykułu Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego, konsultując się z Europejskim 
Organem Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, proponuje projekty 
standardów technicznych w celu określenia 
warunków stosowania metod oceny 
dotyczącej oceny zdolności kredytowej.
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

Or. de

Poprawka 447
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 20
Dyrektywa 2003/41/WE
Artykuł 110 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzanie sprawozdań przynajmniej 
dwa razy w roku. Od dnia 31 grudnia 2012 
r. właściwe organy stosują jednolite 
formaty, częstotliwości, języki i terminy 
przedkładania sprawozdań. W celu 
zapewnienia jednolitego stosowania 
dyrektywy Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego opracowuje projekty 
standardów technicznych w celu 

(2) Państwa członkowskie zapewniają 
sporządzanie sprawozdań przynajmniej 
dwa razy w roku. Od dnia 31 grudnia 2012 
r. właściwe organy stosują jednolite 
formaty, częstotliwości, języki 
informatyczne i terminy przedkładania 
sprawozdań. Należy zapewnić możliwość 
przedkładania sprawozdań w każdym 
języku urzędowym Unii Europejskiej. W 
celu zapewnienia spójnej harmonizacji i
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wprowadzenia we Wspólnocie jednolitych 
formatów, częstotliwości, języków i 
terminów przedkładania sprawozdań przed 
dniem 1 stycznia 2012 r. Formaty 
sprawozdań są proporcjonalne do 
charakteru, skali i stopnia złożoności 
działalności instytucji kredytowych.

jednolitego stosowania dyrektywy 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu wprowadzenia we 
Wspólnocie jednolitych formatów, 
częstotliwości, języków informatycznych i 
terminów przedkładania sprawozdań przed 
dniem 1 stycznia 2012 r. Formaty 
sprawozdań są proporcjonalne do 
charakteru, skali i stopnia złożoności 
działalności instytucji kredytowych.

Or. de

Poprawka 448
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 124 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania niniejszego artykułu oraz 
wspólnej procedury oceny ryzyka. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r. Komisja może 
przyjmować projekty standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z procedurą określoną 
w art. 7 rozporządzenia …/… [EBA].

skreślony

Or. en
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Poprawka 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 124 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania niniejszego artykułu oraz 
wspólnej procedury oceny ryzyka. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania niniejszego artykułu oraz 
wspólnej procedury i metodologii oceny 
ryzyka. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „procedura” nie obejmuje wszystkich elementów wymienionych w art. 124 ust. 1, tj. 
„uregulowań, strategii, procesów i mechanizmów”. Ograniczenie standardów technicznych 
wyłącznie do „procedury” pozostawi margines dowolności, który będzie miał zgubne skutki 
dla harmonizacji przepisów technicznych w ramach drugiego filaru, która jest celem 
jednolitego zbioru przepisów.

Poprawka 450
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 124 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
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stosowania niniejszego artykułu oraz 
wspólnej procedury oceny ryzyka. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przedstawia Komisji te projekty 
standardów technicznych do dnia 1 
stycznia 2014 r.

stosowania niniejszego artykułu oraz 
wspólnej procedury i metodologii oceny 
ryzyka. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „procedura” nie obejmuje wszystkich elementów wymienionych w art. 124 ust. 1, tj. 
„uregulowań, strategii, procesów i mechanizmów”. Ograniczenie standardów technicznych 
wyłącznie do „procedury” pozostawi margines dowolności, który będzie miał zgubne skutki 
dla harmonizacji przepisów technicznych w ramach drugiego filaru, która jest celem 
jednolitego zbioru przepisów.

Poprawka 451
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22 c (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) w art. 129 ust. 1 po pierwszym 
akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:
„Jeżeli którykolwiek zainteresowany 
właściwy organ skierował sprawę, o której 
mowa w lit. a), b) i c) akapitu pierwszego, 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], ten właściwy 
organ czeka na decyzję Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego oraz 
podejmuje swoją decyzję zgodnie z decyzją 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego.”

Or. en

Uzasadnienie

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
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scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Poprawka 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22 c (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) w art. 129 ust. 1 po pierwszym 
akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:
„Jeżeli którykolwiek zainteresowany 
właściwy organ skierował sprawę, o której 
mowa w lit. a), b) i c) akapitu pierwszego, 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], ten właściwy 
organ czeka na decyzję Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego oraz 
podejmuje swoją decyzję zgodnie z decyzją 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego.”

Or. en

Uzasadnienie

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.
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Poprawka 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22 c (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) w art. 129 ust. 1 po pierwszym 
akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:
„Jeżeli którykolwiek zainteresowany 
właściwy organ skierował sprawę, o której 
mowa w lit. a), b) i c) akapitu pierwszego, 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], ten właściwy 
organ czeka na decyzję Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego oraz 
podejmuje swoją decyzję zgodnie z decyzją 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego.”

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia jednolitego stosowania procedury przeglądowej organów nadzoru 
i wspólnej oceny ryzyka należy rozszerzyć zakres stosowania rozstrzygania sporów 
w dziedzinach, w których odpowiednie przepisy wymagają „współpracy lub koordynacji”.

Poprawka 454
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22 c (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) w art. 129 ust. 1 po pierwszym 
akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:
„Jeżeli którykolwiek zainteresowany 
właściwy organ skierował sprawę, o której 
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mowa w lit. a), b) i c) akapitu pierwszego, 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia [EBA], ten właściwy 
organ czeka na decyzję Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego oraz 
podejmuje swoją decyzję zgodnie z decyzją 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego.”

Or. en

Uzasadnienie

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Poprawka 455
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22 d (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22d) w art. 129 ust. 1 po akapicie 
pierwszym a dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Dla zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego opracowuje projekty 
standardów technicznych i wytycznych 
w celu określenia warunków procedury 
koordynacji i współpracy w wziązku 
z zastosowaniem art. 22, 123 i 124.”

Or. en
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Uzasadnienie

W celu dostarczenia organom nadzoru wytycznych dotyczących metod współpracy 
i koordynacji w dziedzinach objętych art. 22, 123 i 124 Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego opracowuje standardy techniczne. Standardy te ułatwią współpracę i koordynację 
między organami nadzoru. 

Poprawka 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22 d (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22d) w art. 129 ust. 1 po akapicie 
pierwszym a dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Dla zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego opracowuje projekty 
standardów technicznych i wytycznych 
w celu określenia warunków procedury 
koordynacji i współpracy w wziązku 
z zastosowaniem art. 22, 123 i 124.”

Or. en

Uzasadnienie

W celu dostarczenia organom nadzoru wytycznych dotyczących metod współpracy 
i koordynacji w dziedzinach objętych art. 22, 123 i 124 Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego opracowuje standardy techniczne. Standardy te ułatwią współpracę i koordynację 
między organami nadzoru. 

Poprawka 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22 d (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22d) w art. 129 ust. 1 po akapicie 
pierwszym a dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Dla zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego opracowuje projekty 
standardów technicznych i wytycznych 
w celu określenia warunków procedury 
koordynacji i współpracy w wziązku 
z zastosowaniem art. 22, 123 i 124.”

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia jednolitego stosowania procedury przeglądowej organów nadzoru 
i wspólnej oceny ryzyka należy rozszerzyć zakres stosowania rozstrzygania sporów 
w dziedzinach, w których odpowiednie przepisy wymagają „współpracy lub koordynacji”. 

Poprawka 458
Alfredo Pallone

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 22 d (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22d) w art. 129 ust. 1 po akapicie 
pierwszym a dodaje się akapit 
w brzmieniu:
„Dla zapewnienia jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego opracowuje projekty 
standardów technicznych i wytycznych 
w celu określenia warunków procedury 
koordynacji i współpracy w wziązku 
z zastosowaniem art. 22, 123 i 124.”

Or. en
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Uzasadnienie

W celu dostarczenia organom nadzoru wytycznych dotyczących metod współpracy 
i koordynacji w dziedzinach objętych art. 22, 123 i 124 Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego opracowuje standardy techniczne. Standardy te ułatwią współpracę i koordynację 
między organami nadzoru. 

Poprawka 459
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 23 – akapit drugi
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją. 
Termin sześciu miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin sześciu miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy
którykolwiek z zainteresowanych 
właściwych organów skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
odracza swoją decyzję i czeka na decyzję, 
którą Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 
ust. 3 tego rozporządzenia w celu 
rozstrzygnięcia sprawy dla zapewnienia 
zgodności z prawem Unii, oraz podejmuje
decyzję ostateczną zgodnie z decyzją EBA.
Zgodnie z zasadą ostrożności swoją 
decyzją EBA nie zastępuje dodatkowej 
ostrożnościowej oceny organu 
odpowiedzialnego za nadzór 
skonsolidowany. Termin sześciu miesięcy 
uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin sześciu miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.
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Poprawka 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 23 – akapit drugi
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją. 
Termin sześciu miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin sześciu miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy
którykolwiek z zainteresowanych 
właściwych organów skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
odracza swoją decyzję i czeka na decyzję, 
którą Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 
ust. 3 tego rozporządzenia w celu 
rozstrzygnięcia sprawy dla zapewnienia 
zgodności z prawem Unii, oraz podejmuje 
decyzję ostateczną zgodnie z decyzją EBA. 
Zgodnie z zasadą ostrożności decyzja EBA 
uwzględnia ostrożnościową ocenę organu 
odpowiedzialnego za nadzór 
skonsolidowany oraz podejmuje działania 
zgodne z tą decyzją. Termin sześciu 
miesięcy uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin sześciu miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Or. en
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Poprawka 461
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 23 – akapit drugi
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją. 
Termin sześciu miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin sześciu miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Jeśli pod koniec terminu sześciu miesięcy
którykolwiek z zainteresowanych 
właściwych organów skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją. 
Termin sześciu miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin sześciu miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Or. en

Poprawka 462
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 24 – litera b
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy właściwe organy nie 
podejmą tego typu wspólnej decyzji 

W przypadku gdy właściwe organy nie 
podejmą tego typu wspólnej decyzji 
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w terminie czterech miesięcy, decyzję 
o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 
2 podejmuje w ujęciu skonsolidowanym 
organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany po należytym 
uwzględnieniu oceny ryzyka 
przedsiębiorstw zależnych 
przeprowadzonej przez właściwe organy. 
Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją 
Termin czterech miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

w terminie czterech miesięcy, decyzję 
o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 
2 podejmuje w ujęciu skonsolidowanym 
organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany po należytym 
uwzględnieniu oceny ryzyka 
przedsiębiorstw zależnych 
przeprowadzonej przez właściwe organy. 
Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy
którykolwiek z zainteresowanych 
właściwych organów skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
odracza swoją decyzję i czeka na decyzję, 
którą Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 
ust. 3 tego rozporządzenia w celu 
rozstrzygnięcia sprawy dla zapewnienia 
zgodności z prawem Unii, oraz podejmuje
decyzję ostateczną zgodnie z decyzją EBA. 
Zgodnie z zasadą ostrożności swoją 
decyzją EBA nie zastępuje dodatkowej 
ostrożnościowej oceny organu 
odpowiedzialnego za nadzór 
skonsolidowany. Termin czterech miesięcy 
uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Or. en
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Poprawka 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 24 – litera b
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy właściwe organy nie 
podejmą tego typu wspólnej decyzji 
w terminie czterech miesięcy, decyzję 
o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 
2 podejmuje w ujęciu skonsolidowanym 
organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany po należytym 
uwzględnieniu oceny ryzyka 
przedsiębiorstw zależnych 
przeprowadzonej przez właściwe organy. 
Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją 
Termin czterech miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

W przypadku gdy właściwe organy nie 
podejmą tego typu wspólnej decyzji 
w terminie czterech miesięcy, decyzję 
o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 
2 podejmuje w ujęciu skonsolidowanym 
organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany po należytym 
uwzględnieniu oceny ryzyka 
przedsiębiorstw zależnych 
przeprowadzonej przez właściwe organy. 
Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy
którykolwiek z zainteresowanych 
właściwych organów skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
odracza swoją decyzję i czeka na decyzję, 
którą Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego może podjąć zgodnie z art. 11 
ust. 3 tego rozporządzenia w celu 
rozstrzygnięcia sprawy dla zapewnienia 
zgodności z prawem Unii, oraz podejmuje
decyzję ostateczną zgodnie z decyzją EBA. 
Zgodnie z zasadą ostrożności decyzja EBA 
uwzględnia dodatkową ostrożnościową 
ocenę organu odpowiedzialnego za nadzór 
skonsolidowany. Termin czterech miesięcy 
uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.
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Poprawka 464
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 24 – litera b
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy właściwe organy nie 
podejmą tego typu wspólnej decyzji 
w terminie czterech miesięcy, decyzję 
o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 
2 podejmuje w ujęciu skonsolidowanym 
organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany po należytym 
uwzględnieniu oceny ryzyka 
przedsiębiorstw zależnych 
przeprowadzonej przez właściwe organy. 
Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy
właściwy organ skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA] organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją 
Termin czterech miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

W przypadku gdy właściwe organy nie 
podejmą tego typu wspólnej decyzji 
w terminie czterech miesięcy, decyzję 
o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 136 ust. 
2 podejmuje w ujęciu skonsolidowanym 
organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany po należytym 
uwzględnieniu oceny ryzyka 
przedsiębiorstw zależnych 
przeprowadzonej przez właściwe organy. 
Jeśli po upływie terminu czterech miesięcy
którykolwiek z zainteresowanych 
właściwych organów skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany 
czeka na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego może podjąć zgodnie 
z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia, oraz 
podejmuje działania zgodne z tą decyzją.
Termin czterech miesięcy uznaje się za 
termin zakończenia postępowania 
pojednawczego w rozumieniu tego 
rozporządzenia. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego podejmuje decyzję w terminie 
jednego miesiąca. Sprawy nie kieruje się 
do Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Or. en
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Poprawka 465
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 24 – litera c
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzję o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 
136 ust. 2 podejmują właściwe organy 
odpowiedzialne za nadzór przedsiębiorstw 
zależnych od dominującej instytucji 
kredytowej w UE lub od dominującej 
finansowej spółki holdingowej w UE 
w ujęciu indywidualnym lub 
subskonsolidowanym po należytym 
rozpatrzeniu opinii i zastrzeżeń 
wyrażonych przez organ odpowiedzialny 
za nadzór skonsolidowany. Jeśli po 
upływie terminu czterech miesięcy organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
skierował sprawę do Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 
11 rozporządzenia …/… [EBA] właściwe 
organy czekają na decyzję, którą 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje zgodnie z art. 11 ust 3 tego 
rozporządzenia, oraz podejmują działania 
zgodne z tą decyzją. Termin czterech 
miesięcy uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Decyzję o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 
136 ust. 2 podejmują właściwe organy 
odpowiedzialne za nadzór przedsiębiorstw 
zależnych od dominującej instytucji 
kredytowej w UE lub od dominującej 
finansowej spółki holdingowej w UE 
w ujęciu indywidualnym lub 
subskonsolidowanym po należytym 
rozpatrzeniu opinii i zastrzeżeń 
wyrażonych przez organ odpowiedzialny 
za nadzór skonsolidowany. Jeśli po 
upływie terminu czterech miesięcy
którykolwiek z zainteresowanych 
właściwych organów skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], właściwe 
organy odraczają swoją decyzję i czekają 
na decyzję, którą Europejski Organ 
Nadzoru Bankowego podejmuje zgodnie 
z art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia w celu 
rozstrzygnięcia sprawy dla zapewnienia 
zgodności z prawem Unii, oraz podejmują
decyzję ostateczną zgodnie z decyzją EBA.
Zgodnie z zasadą ostrożności swoją 
decyzją EBA nie zastępuje dodatkowej 
ostrożnościowej oceny organu 
odpowiedzialnego za nadzór 
skonsolidowany. Termin czterech miesięcy 
uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
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Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została
podjęta.

Or. en

Poprawka 466
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 24 – litera c
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzję o zastosowaniu art. 123, 124 i art. 
136 ust. 2 podejmują właściwe organy 
odpowiedzialne za nadzór przedsiębiorstw 
zależnych od dominującej instytucji 
kredytowej w UE lub od dominującej 
finansowej spółki holdingowej w UE 
w ujęciu indywidualnym lub 
subskonsolidowanym po należytym 
rozpatrzeniu opinii i zastrzeżeń 
wyrażonych przez organ odpowiedzialny 
za nadzór skonsolidowany. Jeśli po 
upływie terminu czterech miesięcy organ 
odpowiedzialny za nadzór skonsolidowany
skierował sprawę do Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego zgodnie z art. 
11 rozporządzenia …/… [EBA] właściwe 
organy czekają na decyzję, którą 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje zgodnie z art. 11 ust 3 tego 
rozporządzenia, oraz podejmują działania 
zgodne z tą decyzją. Termin czterech 
miesięcy uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 

Decyzję o zastosowaniu art. 123 i 124 oraz
art. 136 ust. 2 podejmują właściwe organy 
odpowiedzialne za nadzór przedsiębiorstw 
zależnych od dominującej instytucji 
kredytowej w UE lub od dominującej 
finansowej spółki holdingowej w UE 
w ujęciu indywidualnym lub 
subskonsolidowanym po należytym 
rozpatrzeniu opinii i zastrzeżeń 
wyrażonych przez organ odpowiedzialny 
za nadzór skonsolidowany. Jeśli po 
upływie terminu czterech miesięcy
którykolwiek z zainteresowanych 
właściwych organów skierował sprawę do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego zgodnie z art. 11 
rozporządzenia …/… [EBA], właściwe 
organy czekają na decyzję, którą 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje zgodnie z art. 11 ust. 3 tego 
rozporządzenia, oraz podejmują działania 
zgodne z tą decyzją. Termin czterech 
miesięcy uznaje się za termin zakończenia 
postępowania pojednawczego 
w rozumieniu tego rozporządzenia. 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
podejmuje decyzję w terminie jednego 
miesiąca. Sprawy nie kieruje się do 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, jeśli termin czterech miesięcy 
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podjęta. upłynął lub jeśli wspólna decyzja została 
podjęta.

Or. en

Poprawka 467
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 24 – litera e
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 129 – ustęp 3 – akapit dziesiąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu 
i ułatwienia podejmowania wspólnych 
decyzji, Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego opracowuje projekty 
standardów technicznych w celu 
określenia warunków stosowania procesu 
podejmowania wspólnej decyzji, o którym 
mowa w niniejszym ustępie w odniesieniu 
do zastosowania art. 123, 124 i art. 132 
ust. 2. Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego przedstawia Komisji te 
projekty standardów technicznych do dnia 
1 stycznia 2014 r.

skreślony

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie dziesiątym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [EBA].”

Or. en

Poprawka 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 25 – akapit pierwszy
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 130 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnej, w tym gdy zaistnieje 
niekorzystny rozwój sytuacji na rynkach 
finansowych, co może zagrozić płynności 
rynkowej i stabilności sytemu finansowego 
w jednym z państw członkowskich, 
w którym przedsiębiorstwa należące do 
grupy uzyskały zezwolenie na prowadzenie 
działalności lub w którym ustanowiono 
oddziały istotne, o których mowa w art. 
42a, organ odpowiedzialny za nadzór 
skonsolidowany, z zastrzeżeniem rozdziału 
1 sekcji 2, zawiadamia o tym 
w najkrótszym możliwym terminie 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego
i organy, o których mowa w art. 49 akapit 
czwarty i w art. 50, oraz przekazuje 
wszystkie informacje mające zasadnicze 
znaczenie przy realizacji ich zadań. 
Obowiązki te mają zastosowanie 
w stosunku do wszystkich właściwych 
organów na mocy art. 25 i 126 oraz do 
właściwego organu określonego w art. 129 
ust. 1.

W razie pojawienia się potencjalnej lub 
rzeczywistej sytuacji nadzwyczajnej, w tym
potencjalnie niekorzystnego rozwoju
sytuacji na rynkach finansowych lub 
w gospodarce realnej, co może zagrozić 
płynności rynkowej i stabilności sytemu 
finansowego w jednym z państw 
członkowskich, w którym przedsiębiorstwa 
należące do grupy uzyskały zezwolenie na 
prowadzenie działalności lub w którym 
ustanowiono oddziały istotne, o których 
mowa w art. 42a, organ odpowiedzialny za 
nadzór skonsolidowany, z zastrzeżeniem 
rozdziału 1 sekcji 2, zawiadamia o tym 
w najkrótszym możliwym terminie 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego, 
Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego 
i inne organy, o których mowa w art. 49 
akapit czwarty i w art. 50, oraz przekazuje 
wszystkie informacje mające zasadnicze 
znaczenie przy realizacji ich zadań. 
Obowiązki te mają zastosowanie 
w stosunku do wszystkich właściwych 
organów na mocy art. 125 i 126 oraz do 
właściwego organu określonego w art. 129 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 469
Sławomir Witold Nitras

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 30 – litera b
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 150 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunków stosowania pkt 15 do 17 
załącznika V,

skreślona

Or. en
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Poprawka 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 9 – punkt 30 j (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 151 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30j) po art. 151a dodaje się następujący 
artykuł:

„Artykuł 151b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.
3. W celu przyspieszenia w stosownych 
przypadkach przyjmowania aktów 
delegowanych Parlament Europejski 
i Rada, zgodnie z procedurą wczesnego 
braku sprzeciwu i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć 
decyzję o skróceniu czteromiesięcznego 
okresu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, na wniosek Komisji.”

Or. en
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Poprawka 471
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W związku z wytycznymi 
opracowanymi przez EBA właściwe 
organy ustanawiają procedury, aby 
uniemożliwić instytucjom celowe 
unikanie dodatkowych wymogów 
kapitałowych z tytułu zaangażowań 
przewyższających limity określone 
w art. 111 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE, 
które to zaangażowania trwają dłużej 
niż dziesięć dni, poprzez czasowe 
przeniesienie danych zaangażowań do 
innego przedsiębiorstwa, które należy 
bądź nie należy do tej samej grupy 
kapitałowej, lub poprzez 
przeprowadzanie sztucznych transakcji 
celem ukończenia jednego 
zaangażowania przed upływem 
dziesięciu dni i utworzenia nowego 
zaangażowania.
Właściwe organy powiadamiają EBA, 
Radę i Komisję o tych procedurach.
Instytucje mają obowiązek wdrożenia 
systemów, które zapewnią, że każde 
przeniesienie zaangażowań powodujące 
takie skutki, o których mowa 
w pierwszym akapicie, zostanie 
bezzwłocznie zgłoszone właściwym 
organom.”

Or. en
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Poprawka 472
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – punkt 1 e (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1e) art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściwe organy państw 
członkowskich i EBA ściśle 
współpracują ze sobą w pełnieniu 
obowiązków określonych w niniejszej 
dyrektywie, w szczególności 
w przypadku gdy usługi inwestycyjne są 
świadczone na podstawie swobody 
świadczenia usług lub poprzez 
ustanowienie oddziału.
Właściwe organy na żądanie przekazują 
sobie wzajemnie oraz EBA wszelkie 
informacje mogące usprawnić nadzór 
nad adekwatnością kapitału instytucji, 
zwłaszcza w zakresie weryfikowania 
przestrzegania przez te podmioty zasad 
określonych w niniejszej dyrektywie.”

Or. en

Poprawka 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 10 – punkt 1 n (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 42 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1n) po art. 42a dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

„Artykuł 42b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych
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1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.
3. W celu przyspieszenia w stosownych 
przypadkach przyjmowania aktów 
delegowanych Parlament Europejski 
i Rada, zgodnie z procedurą wczesnego
braku sprzeciwu i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć 
decyzję o skróceniu czteromiesięcznego 
okresu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, na wniosek Komisji.”

Or. en

Poprawka 474
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 2
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu doprecyzowania 
warunków stosowania wymogów 
w zakresie udzielania zezwoleń spółkom 
zarządzającym, z wyjątkiem warunków 

6. W celu zapewnienia spójnej 
harmonizacji i jednolitego stosowania 
niniejszego artykułu, Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
opracowuje projekty standardów 
technicznych w celu:
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ustanowionych w ust. 1 lit. b) niniejszego 
artykułu.

a) sprecyzowania, jakie informacje mają 
być dostarczane właściwemu organowi we 
wniosku o udzielenie zezwolenia spółce 
zarządzającej;
b) opracowania informacji oraz 
standardowych formularzy, wzorców 
i procedur dotyczących powiadamiania 
o programie działań przewidzianym 
w niniejszym artykule; oraz
c) oceny reputacji i doświadczenia osób 
kierujących działalnością spółki 
zarządzającej.

Or. en

Poprawka 475
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 3
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania środków wykonawczych 
przyjmowanych przez Komisję w zakresie
procedur, ustaleń, struktur i wymogów 
organizacyjnych, o których mowa w ust. 3 
niniejszego artykułu.

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania procedur, ustaleń, struktur 
i wymogów organizacyjnych, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego artykułu.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą dotyczącą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Or. en

Poprawka 476
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 4
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję 
środków wykonawczych dotyczących 
kryteriów, zasad i kroków, o których mowa 
w ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu.

3. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję 
środków wykonawczych dotyczących 
kryteriów, zasad i kroków, o których mowa 
w ust. 2 lit. a), b) i c).

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą dotyczącą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu.

Or. en

Poprawka 477
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 7
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 43 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 

6. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
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opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
środków wykonawczych dotyczących 
zawartości, formatu i sposobu 
udostępniania informacji, o których mowa 
w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu.

opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
aktów delegowanych dotyczących 
zawartości, formatu i sposobu 
udostępniania informacji, o których mowa 
w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą dotyczącą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 478
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 9
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 51 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
środków wykonawczych dotyczących 
kryteriów i przepisów, o których mowa 
w ust. 4 lit. a), b) i c).

5. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
aktów delegowanych dotyczących 
kryteriów i przepisów, o których mowa 
w ust. 4 lit. a), b) i c).

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].”

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą dotyczącą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 479
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 10
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 60 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
środków wykonawczych dotyczących 
umów, środków i procedur, o których 
mowa w ust. 6 lit. a), b) i c).

7. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
aktów delegowanych dotyczących umów, 
środków i procedur, o których mowa w ust. 
6 lit. a), b) i c).

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą dotyczącą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 480
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 11
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 61 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
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technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
środków wykonawczych dotyczących 
umów i rodzajów nieprawidłowości, 
o których mowa w ust. 3 lit. a) i b).

technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
aktów delegowanych dotyczących umów 
i rodzajów nieprawidłowości, o których 
mowa w ust. 3 lit. a) i b).

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą dotyczącą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 481
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 12
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 64 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
środków wykonawczych dotyczących 
informacji i procedury, o których mowa 
w ust. 4 lit. a) i b).

5. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
aktów delegowanych dotyczących formatu 
i sposobu udostępniania informacji 
i procedury, o których mowa w ust. 4 lit. a) 
i b).

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą dotyczącą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 482
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 14
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 78 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych, podlegających 
zatwierdzeniu przez Komisję, w celu 
określenia warunków stosowania 
przyjmowanych przez Komisję środków 
wykonawczych dotyczących informacji, 
o których mowa w ust. 3.

8. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 
stosowania przyjmowanych przez Komisję
zgodnie z ust. 7 aktów delegowanych
dotyczących informacji, o których mowa 
w ust. 3.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą dotyczącą aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 290 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 483
Derk Jan Eppink

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 16
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 95 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
technicznych w celu określenia warunków 

2. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych może 
opracowywać projekty standardów 
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stosowania w odniesieniu do: technicznych w celu określenia:
a) formy i treści standardowego modelu 
powiadomienia stosowanego przez UCITS 
w celu powiadomienia przewidzianego 
w art. 93 ust. 1, łącznie ze wskazaniem, do 
których dokumentów odnosi się 
tłumaczenie,

a) formy i treści standardowego modelu 
powiadomienia stosowanego przez UCITS 
w celu powiadomienia przewidzianego 
w art. 93 ust. 1, łącznie ze wskazaniem, do 
których dokumentów odnosi się 
tłumaczenie,

b) formy i treści standardowego modelu 
zaświadczenia stosowanego przez 
właściwe organy państw członkowskich, 
przewidzianego w art. 93 ust. 3,

b) formy i treści standardowego modelu 
zaświadczenia stosowanego przez 
właściwe organy państw członkowskich, 
przewidzianego w art. 93 ust. 3,

c) procedury wymiany informacji oraz 
wykorzystywania łączności elektronicznej 
przez właściwe organy do celów 
powiadamiania zgodnie z przepisami art. 
93.

c) procedury wymiany informacji oraz 
wykorzystywania łączności elektronicznej 
przez właściwe organy do celów 
powiadamiania zgodnie z przepisami art. 
93.

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 
rozporządzenia …/… [ESMA].

Komisja może przyjmować projekty 
standardów technicznych, o których mowa 
w akapicie pierwszym, zgodnie 
z procedurą dotyczącą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 11 – punkt 20 e (nowy)
Dyrektywa 2009/65/WE
Artykuł 112 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20e) po art. 112a dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

„Artykuł 112b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
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Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.
3. W celu przyspieszenia w stosownych 
przypadkach przyjmowania aktów 
delegowanych Parlament Europejski 
i Rada, zgodnie z procedurą wczesnego 
braku sprzeciwu i w należycie 
uzasadnionych przypadkach, mogą podjąć 
decyzję o skróceniu czteromiesięcznego 
okresu, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, na wniosek Komisji.”

Or. en


