
AM\809369PL.doc PE439.919v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2009/0144(COD)

24.3.2010

POPRAWKI
305 - 467
Art. 9-22
Projekt sprawozdania
Sven Giegold
(PE438.409v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami 
Wartościowymi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))



PE439.919v01-00 2/92 AM\809369PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\809369PL.doc 3/92 PE439.919v01-00

PL

Poprawka 305
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ nie
stosuje we właściwy sposób
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w szczególności nie zapewniając 
spełnienia przez uczestników rynków 
finansowych wymogów ustanowionych w 
tym prawodawstwie, ESMA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu.

1. W przypadku gdy właściwy organ nie
zastosował wiążących prawnie aktów i
prawodawstwa, o których mowa w art. 1 
ust. 2, lub też zastosował je w sposób, 
który wydaje się stanowić naruszenie 
prawa Unii Europejskiej, w szczególności 
nie zapewniając spełnienia przez 
uczestników rynków finansowych 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie, ESMA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w szczególności nie zapewniając 
spełnienia przez uczestników rynków 
finansowych wymogów ustanowionych w 
tym prawodawstwie, ESMA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu.

1. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w sposób, który wydaje się stanowić 
naruszenie prawa Unii Europejskiej, w
szczególności nie zapewniając spełnienia 
przez uczestników rynków finansowych 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie, ESMA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 307
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w szczególności nie zapewniając 
spełnienia przez uczestników rynków 
finansowych wymogów ustanowionych w 
tym prawodawstwie, ESMA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu. 

1. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w tym standardów technicznych 
przyjętych zgodnie z art. 7, w 
szczególności nie zapewniając spełnienia 
przez uczestników rynków finansowych 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie, ESMA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić konsekwentne stosowanie standardów technicznych ESMA powinien 
dysponować uprawnieniami do prowadzenia dochodzeń w sprawie wszelkich naruszeń w 
zakresie stosowania tych standardów. 

Poprawka 308
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą zachować 
różnice w zakresie transpozycji prawa 
Unii do prawa krajowego, wyłącznie jeżeli 
zapewniają one reagowanie na szczególne 
zagrożenia. Państwa członkowskie 
gwarantują, że różnice te są uzasadnione i 
powiadamiają Komisję o szczególnych 
wymogach krajowych oraz o powodach 
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ich utrzymania. 

Or. en

Poprawka 309
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Uczestnicy rynków finansowych mogą 
powiadamiać Komisję o różnicach w 
zakresie transpozycji prawa Unii do prawa 
krajowego lub o jego domniemanym 
niewłaściwym stosowaniu.

Or. en

Poprawka 310
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby 
właściwych organów, Komisji lub z 
własnej inicjatywy i po poinformowaniu 
właściwego organu, którego to dotyczy, 
ESMA może przeprowadzać dochodzenia 
w sprawie domniemanego niewłaściwego 
stosowania prawa wspólnotowego.

2. Na wniosek co najmniej jednego
właściwego organu, Komisji, Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych lub też z własnej 
inicjatywy i po poinformowaniu 
właściwego organu, którego to dotyczy, 
ESMA może przeprowadzać dochodzenia 
w sprawie domniemanego naruszenia lub 
niezastosowania prawa Unii.

Or. en
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Poprawka 311
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa
wspólnotowego w ciągu miesiąca od 
otrzymania zalecenia od ESMA, Komisja 
może, po uzyskaniu informacji od ESMA
lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję 
nakładającą na właściwy organ 
obowiązek podjęcia działań niezbędnych 
do przestrzegania prawa wspólnotowego.

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa Unii w 
ciągu dziesięciu dni roboczych od 
otrzymania zalecenia od ESMA, ESMA
podejmuje decyzję określającą właściwe 
stosowanie prawodawstwa poddanego 
dochodzeniu ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować równe zasady i przyczynić się do zagwarantowania pewności prawnej w 
zakresie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów dotyczących nadzoru, ESMA 
powinien mieć uprawnienia do naprawienia wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej. Proponowane poprawki umożliwią ponadto Komisji uniknięcie wszelkich 
niekoniecznych interwencji, gdyż nie naruszają procedury określonej w ust. 1, 2 i 3, która 
pozostawia w gestii organów krajowych kwestię naprawienia naruszenia poprzez 
zastosowanie się do zaleceń ESMA w ciągu miesiąca.

Poprawka 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa
wspólnotowego w ciągu miesiąca od 
otrzymania zalecenia od ESMA, Komisja 
może, po uzyskaniu informacji od ESMA 
lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję 
nakładającą na właściwy organ obowiązek 
podjęcia działań niezbędnych do 

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa Unii 
w ciągu dwudziestu dni roboczych od 
otrzymania zalecenia od ESMA, Komisja 
może, po uzyskaniu informacji od ESMA 
lub z własnej inicjatywy, wydać formalne 
ostrzeżenie nakładające na właściwy 
organ obowiązek podjęcia działań 
niezbędnych do przestrzegania prawa Unii 
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przestrzegania prawa wspólnotowego. Europejskiej.

Or. en

Poprawka 313
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa
wspólnotowego w ciągu miesiąca od 
otrzymania zalecenia od ESMA, Komisja
może, po uzyskaniu informacji od ESMA 
lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję 
nakładającą na właściwy organ obowiązek 
podjęcia działań niezbędnych do 
przestrzegania prawa wspólnotowego.

4. W przypadku gdy właściwy organ
krajowy nie zapewnił przestrzegania prawa
Unii w ciągu miesiąca od otrzymania 
zalecenia od ESMA, ESMA może podjąć
decyzję nakładającą na właściwy organ
krajowy obowiązek podjęcia działań 
niezbędnych do przestrzegania prawa Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Organ nadzorujący powinien kontaktować się bezpośrednio z właściwym organem krajowym 
w zakresie swoich kompetencji.

Poprawka 314
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje taką decyzję 
najpóźniej w terminie trzech miesięcy od 
przyjęcia zalecenia. Komisja może 
przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

ESMA podejmuje taką decyzję najpóźniej
w terminie jednego miesiąca od przyjęcia 
zalecenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zagwarantować równe zasady i przyczynić się do zagwarantowania pewności prawnej w 
zakresie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów dotyczących nadzoru, ESMA 
powinna mieć uprawnienia do naprawienia wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej. Proponowane poprawki umożliwią ponadto Komisji uniknięcie wszelkich 
niekoniecznych interwencji, gdyż nie naruszają procedury określonej w ust. 1, 2 i 3, która 
pozostawia w gestii organów krajowych kwestię naprawienia naruszenia poprzez 
zastosowanie się do zaleceń ESMA w ciągu miesiąca.

Poprawka 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje taką decyzję 
najpóźniej w terminie trzech miesięcy od 
przyjęcia zalecenia. Komisja może 
przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

Komisja podejmuje taką decyzję 
najpóźniej w terminie jednego miesiąca od 
przyjęcia zalecenia. Komisja może 
przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

Or. en

Poprawka 316
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

ESMA dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować równe zasady i przyczynić się do zagwarantowania pewności prawnej w 
zakresie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów dotyczących nadzoru, ESMA 
powinna mieć uprawnienia do naprawienia wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej. Proponowane poprawki umożliwią ponadto Komisji uniknięcie wszelkich 
niekoniecznych interwencji, gdyż nie naruszają procedury określonej w ust. 1, 2 i 3, która 
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pozostawia w gestii organów krajowych kwestię naprawienia naruszenia poprzez 
zastosowanie się do zaleceń ESMA w ciągu miesiąca.

Poprawka 317
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA i właściwe organy przekazują
Komisji wszelkie niezbędne informacje.

Właściwe organy przekazują ESMA
wszelkie niezbędne informacje w celu 
uniknięcia problemów związanych z 
ryzykiem wystąpienia nadużyć.  

Or. en

Poprawka 318
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA i właściwe organy przekazują 
Komisji wszelkie niezbędne informacje. 

Właściwe organy przekazują ESMA
wszelkie niezbędne informacje. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować równe zasady i przyczynić się do zagwarantowania pewności prawnej w 
zakresie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów dotyczących nadzoru, ESMA 
powinna mieć uprawnienia do naprawienia wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej. Proponowane poprawki umożliwią ponadto Komisji uniknięcie wszelkich 
niekoniecznych interwencji, gdyż nie naruszają procedury określonej w ust. 1, 2 i 3, która 
pozostawia w gestii organów krajowych kwestię naprawienia naruszenia poprzez 
zastosowanie się do zaleceń ESMA w ciągu miesiąca.
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Poprawka 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i 
ESMA o działaniach, jakie podjął, lub 
zamierza podjąć, aby wykonać decyzję
Komisji.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i 
ESMA o działaniach, jakie podjął lub 
zamierza podjąć, aby wdrożyć formalną 
opinię Komisji.

Or. en

Poprawka 320
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i 
ESMA o działaniach, jakie podjął, lub 
zamierza podjąć, aby wykonać decyzję 
Komisji.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i 
ESMA o działaniach, jakie podjął lub 
zamierza podjąć, aby wykonać decyzję 
ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować równe zasady i przyczynić się do zagwarantowania pewności prawnej w 
zakresie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów dotyczących nadzoru, ESMA 
powinna mieć uprawnienia do naprawienia wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej.
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Poprawka 321
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego 
artykułu, w okresie w niej przewidzianym, 
oraz w przypadku gdy konieczne jest 
terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu 
przepisów przez właściwy organ, w celu 
utrzymania bądź przywrócenia równych 
warunków konkurencji na rynku lub 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności, oraz w przypadku gdy 
odpowiednie wymogi przewidziane w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do uczestników rynków 
finansowych, ESMA może przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do uczestnika 
rynków finansowych, zobowiązującą go 
do podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.

skreślony

Or. en

Poprawka 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego 
artykułu, w okresie w niej przewidzianym, 

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy właściwy organ nie stosuje 
się do formalnej opinii, o której mowa w 
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oraz w przypadku gdy konieczne jest 
terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu 
przepisów przez właściwy organ, w celu 
utrzymania bądź przywrócenia równych 
warunków konkurencji na rynku lub 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności, oraz w przypadku gdy 
odpowiednie wymogi przewidziane w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do uczestników rynków 
finansowych, ESMA może przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do uczestnika 
rynków finansowych, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.

ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w 
niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy 
konieczne jest terminowe zaradzenie 
nieprzestrzeganiu przepisów przez 
właściwy organ, w celu utrzymania bądź 
przywrócenia równych warunków 
konkurencji na rynku lub zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
finansowego i jego stabilności, oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do
uczestników rynków finansowych, ESMA 
może przyjąć decyzję indywidualną, 
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa Unii, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

Or. en

Poprawka 323
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego 
artykułu, w okresie w niej przewidzianym, 
oraz w przypadku gdy konieczne jest 
terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu 
przepisów przez właściwy organ, w celu 
utrzymania bądź przywrócenia równych 
warunków konkurencji na rynku lub 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności, oraz w przypadku gdy

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy właściwy organ nie stosuje 
się do decyzji, o której mowa w ust. 4 
niniejszego artykułu, w okresie w niej 
przewidzianym, oraz w przypadku gdy 
konieczne jest terminowe zaradzenie 
nieprzestrzeganiu przepisów przez 
właściwy organ, w celu utrzymania bądź 
przywrócenia równych warunków 
konkurencji na rynku lub zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
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odpowiednie wymogi przewidziane w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do uczestników rynków 
finansowych, ESMA może przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do uczestnika 
rynków finansowych, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.

finansowego i jego stabilności, ESMA 
podejmuje w oparciu o prawodawstwo, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, decyzję 
indywidualną, skierowaną do uczestnika 
rynków finansowych, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa Unii, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienie do przyjmowania indywidualnych decyzji stosowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w przypadku naruszenia prawa Unii Europejskiej wraz z możliwością 
prowadzenia przez ESMA dochodzenia w sprawie domniemanego naruszenia lub 
niezastosowania prawa Unii Europejskiej zagwarantuje właściwe stosowanie przepisów 
prawnych UE i norm technicznych w całej UE przy jednoczesnym zapewnieniu równych 
zasad. Celem zapewnienia równych zasad obowiązujących na jednolitym rynku UE nie należy 
ograniczać zakresu indywidualnych decyzji stosowanych bezpośrednio do instytucji 
finansowych w przypadku naruszenia prawa Unii Europejskiej.

Poprawka 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4.

Decyzja ESMA jest zgodna z formalną 
opinią wydaną przez Komisję na mocy ust. 
4.

Or. en
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Poprawka 325
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4. 

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją 
przyjętą na mocy ust. 4. 

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienie do przyjmowania indywidualnych decyzji stosowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w przypadku naruszenia prawa Unii Europejskiej wraz z możliwością 
prowadzenia przez ESMA dochodzenia w sprawie domniemanego naruszenia lub 
niezastosowania prawa Unii Europejskiej zagwarantuje właściwe stosowanie przepisów 
prawnych UE i norm technicznych w całej UE przy jednoczesnym zapewnieniu równych 
zasad. Celem zapewnienia równych zasad obowiązujących na jednolitym rynku UE nie należy 
ograniczać zakresu indywidualnych decyzji stosowanych bezpośrednio do instytucji 
finansowych w przypadku naruszenia prawa Unii Europejskiej.

Poprawka 326
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie koszty czynności prawnych lub 
sądowych związane z procedurą opisaną 
powyżej powinna ponosić Komisja w 
imieniu ESMA.

Or. en
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Poprawka 327
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje przyjęte na mocy ust. 6 mają 
zastosowanie do wszystkich odnośnych 
instytucji finansowych, które działają w 
ramach niedostosowanej jurysdykcji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować równe warunki, w przypadkach kiedy ESMA podejmuje decyzję 
indywidualną skierowaną do instytucji finansowej w odniesieniu do konsekwentnego 
stosowania przepisów, decyzja taka powinna mieć zastosowanie również do wszystkich innych 
krajowych i zagranicznych uczestników rynku, którzy działają w danym państwie 
członkowskim. Zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” powinna mieć zastosowanie do działań 
podejmowanych przez właściwy organ w reakcji na decyzje ESMA, a nie tylko być „zgodna” z 
tymi decyzjami.

Poprawka 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie działania podjęte przez właściwe 
organy w związku z sytuacją faktyczną, 
będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 
4 lub 6, są zgodne z tymi decyzjami.

Podejmując działania w związku z
kwestiami będącymi przedmiotem
formalnej opinii na mocy ust. 4 lub 6,
właściwe organy stosują się do formalnej 
opinii lub decyzji, w zależności od 
sytuacji.

Or. en
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Poprawka 329
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie działania podjęte przez właściwe 
organy w związku z sytuacją faktyczną, 
będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 
4 lub 6, są zgodne z tymi decyzjami.

Podejmując działania w związku z
kwestiami będącymi przedmiotem decyzji 
na mocy ust. 4 lub 6, właściwe organy 
stosują się do tej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania równych warunków w przypadkach, w których ESMA przyjmuje 
decyzję indywidualną skierowaną do instytucji finansowej, taka decyzja powinna mieć też 
zastosowanie do wszystkich innych uczestników rynku (krajowych i zagranicznych), którzy 
działają w danym państwie członkowskim. Zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” powinna mieć 
zastosowanie do działań podejmowanych przez właściwy organ w reakcji na decyzje ESMA, a 
nie tylko być „zgodna” z tymi decyzjami.

Poprawka 330
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W sprawozdaniu rocznym ESMA 
wymienia organy krajowe i uczestników 
rynków finansowych, którzy nie 
zastosowali się do decyzji, o których mowa 
w ust. 4 i 6.

Or. en
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Poprawka 331
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Decyzje przyjęte na mocy ust. 6 mają 
zastosowanie do wszystkich odnośnych 
instytucji finansowych, które działają w 
ramach niedostosowanej jurysdykcji. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować równe zasady, w przypadkach kiedy ESMA podejmuje indywidualną 
decyzję skierowaną do instytucji finansowej w odniesieniu do konsekwentnego stosowania 
przepisów, decyzja taka powinna mieć zastosowanie również do wszystkich innych krajowych 
i zagranicznych uczestników rynku, którzy działają w danym państwie członkowskim.

Poprawka 332
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Działania podejmowane w sytuacjach 

nadzwyczajnych
1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego 
we Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.
2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
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mocy ust. 1, ESMA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego 
we Wspólnocie lub jego części, poprzez 
zapewnienie spełniania przez uczestników 
rynków finansowych i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.
3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie 
w niej przewidzianym oraz w przypadku 
gdy odpowiednie wymogi przewidziane w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do uczestników rynków 
finansowych, ESMA może przyjąć 
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych decyzję indywidualną 
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.
4. Decyzje przyjęte na mocy ust. 3 
zastępują wszelkie decyzje przyjęte 
wcześniej przez właściwe organy w tej 
samej sprawie.
Wszelkie działania podjęte przez właściwe 
organy w związku z sytuacją faktyczną, 
będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 
2 lub 3, są zgodne z tymi decyzjami.

Or. en
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Poprawka 333
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii Europejskiej lub jego części, Rada,
po odpowiednich konsultacjach z
Komisją, ESRB oraz, w razie potrzeby, z 
europejskimi organami nadzoru może 
przyjąć skierowaną do ESMA decyzję w 
sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej 
dla celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA,
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii Europejskiej lub jego części, Rada, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA,
Komisji lub ESRB, może przyjąć 
skierowaną do ESMA decyzję w sprawie 
istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 335
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii Europejskiej lub jego części, ESRB, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
ESMA, Rady, Parlamentu Europejskiego
lub Komisji, może wydać ostrzeżenie 
informujące o wystąpieniu sytuacji 
nadzwyczajnej. Ostrzeżenie to umożliwi 
ESMA przyjmowanie decyzji 
indywidualnych, o których mowa w ust.3, 
bez konieczności spełnienia dalszych 
wymogów.

Or. en

Uzasadnienie

ESRB jest odpowiednim podmiotem do określania potencjalnych sytuacji nadzwyczajnych, 
ponieważ jest ona technicznym organem ustanowionym w celu monitorowania i oceniania 
czynników stanowiących potencjalne zagrożenie dla stabilności finansowej. Zintegrowany 
europejski rynek usług finansowych wymaga podejmowania przez właściwe organy 
skoordynowanych działań w celu opanowania sytuacji nadzwyczajnych.  Zadanie ESMA 
polega na ułatwianiu współpracy i wymiany informacji między odpowiednimi właściwymi 
organami krajowymi oraz na usprawnianiu skutecznej koordynacji działań podejmowanych 
na szczeblu krajowym.  W art. 10 należy wyraźnie określić te zadania ESMA.

Poprawka 336
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
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finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA,
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii Europejskiej lub jego części, ESRB, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
ESMA, Parlamentu Europejskiego lub 
państwa członkowskiego, może przyjąć 
skierowaną do ESMA decyzję w sprawie 
istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 337
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii Europejskiej lub jego części, ESRB 
może przyjąć skierowaną do ESMA 
decyzję w sprawie istnienia sytuacji 
nadzwyczajnej dla celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

ESRB powinna mieć możliwość szybkiego działania w sytuacji nadzwyczajnej.
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Poprawka 338
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA,
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii Europejskiej lub jego części, Komisja
lub przewodniczący ESMA, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Rady, ERSB, 
Parlamentu Europejskiego lub grupy 
zainteresowanych stron, może przyjąć 
decyzję w sprawie istnienia sytuacji 
nadzwyczajnej dla celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 339
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, Komisja, na 
zalecenie ESRB, może przyjąć skierowaną 
do ESMA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

ESRB jest najbardziej odpowiednim organem, który powinien ogłaszać wystąpienie sytuacji 
nadzwyczajnej. Jednak jako że ocena tego, czy sytuacja nadzwyczajna minęła, wiąże się z 
wysokim stopniem uznaniowości, zgodnie z prawem traktatowym konieczne jest, aby to 
Komisja była podmiotem prawnym upoważnionym do odwołania swojej decyzji oraz aby 
dysponowała ona pewnym stopniem uznaniowości przy podejmowaniu takiej decyzji. W 
oparciu o prawo traktatowe niezbędne jest również, aby decyzja Komisji umożliwiała ESMA 
zdobycie dodatkowych uprawnień przyznanych mu w pozostałej części art.10. 

Poprawka 340
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wnioski, do jakich dochodzi ESRB, są 
przedmiotem wymiany poglądów ex post 
między przewodniczącym ESRB, 
Parlamentem Europejskim i właściwym 
komisarzem i powinny wejść w życie 
możliwie najszybciej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić demokratyczny nadzór nad tym procesem, niezbędne jest, aby ESRB i Komisja 
wyjaśniły, dlaczego uznały, że konieczne jest ogłoszenie sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 341
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia Rada 
powiadamia o tym jednocześnie 
Parlament Europejski, ESRB, Komisję i 
Europejski Organ Nadzoru.
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Poprawka 342
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, ESMA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, poprzez 
zapewnienie spełniania przez uczestników 
rynków finansowych i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

2. Jeżeli ESRB wydała ostrzeżenie na 
mocy ust. 1, bądź jeżeli Komisja lub Rada, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
ESMA, Parlamentu Europejskiego lub 
państwa członkowskiego, przyjęła decyzję 
w sprawie istnienia podobnych lub 
uzasadnionych okoliczności, w których 
niezbędne są skoordynowane działania 
organów krajowych w celu zareagowania 
na niekorzystny rozwój sytuacji, który 
może poważnie zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i 
ich stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego w Unii Europejskiej 
lub jego części, ESMA może przyjąć, bez 
konieczności spełnienia dodatkowych 
wymogów, indywidualne decyzje zgodne z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez uczestników rynków 
finansowych i właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en
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Poprawka 343
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, ESMA może przyjąć
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego 
we Wspólnocie lub jego części, poprzez 
zapewnienie spełniania przez uczestników 
rynków finansowych i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

2. W przypadku gdy ESRB uzna, że 
niezbędne są skoordynowane działania 
organów krajowych w celu zareagowania 
na niekorzystny rozwój sytuacji, który 
może poważnie zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i 
ich stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego lub jego części,
ESMA przyjmuje indywidualne decyzje 
zobowiązujące właściwe organy do 
podjęcia niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji takich zagrożeń
poprzez zapewnienie spełniania przez
uczestników rynków finansowych i 
właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie jednolitego rynku usług finansowych UE wymaga skoordynowanego działania w 
celu stawienia czoła ewentualnym sytuacjom nadzwyczajnym, ponieważ kryzys w jednym 
państwie członkowskim mógłby szybko rozprzestrzenić się na inne państwa. Dlatego 
konieczne jest wyjaśnienie, że możliwość podejmowania przez ESMA decyzji mających
bezpośrednie zastosowanie do właściwych organów krajowych należy do zadań ESMA jako 
organu ułatwiającego i koordynującego działania podejmowane na szczeblu krajowym.  

Poprawka 344
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, ESMA może przyjąć

2. W przypadku ogłoszenia sytuacji 
nadzwyczajnej na mocy ust. 1, ESMA
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indywidualne decyzje zobowiązujące
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, poprzez 
zapewnienie spełniania przez uczestników 
rynków finansowych i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

przyjmuje indywidualne decyzje konieczne
do zagwarantowania, że właściwe organy
podejmą niezbędne działania ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu tych 
działań na budżet państw członkowskich, 
zgodne z prawodawstwem, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, 
które mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez uczestników rynków 
finansowych i właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 345
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, ESMA może przyjąć
indywidualne decyzje zobowiązujące
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, poprzez 
zapewnienie spełniania przez uczestników 
rynków finansowych i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

2. W przypadku ogłoszenia sytuacji 
nadzwyczajnej na mocy ust. 1, ESMA 
może przyjąć decyzje skierowane do 
właściwych organów państw 
członkowskich, zobowiązujące je do
podjęcia niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez uczestników rynków 
finansowych i właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en
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Poprawka 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, ESMA może przyjąć
indywidualne decyzje zobowiązujące
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, poprzez 
zapewnienie spełniania przez uczestników 
rynków finansowych i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

2. W przypadku ogłoszenia sytuacji 
nadzwyczajnej na mocy ust. 1, ESMA 
może przyjąć decyzje skierowane do 
właściwych organów państw 
członkowskich, zobowiązujące je do 
podjęcia niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez uczestników rynków 
finansowych i właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, ESMA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 

2. Jeżeli ESRB przyjmie decyzję na mocy 
ust. 1, ESMA może przyjąć indywidualne 
decyzje zobowiązujące właściwe organy 
do podjęcia niezbędnych działań zgodnych 
z niniejszym rozporządzeniem i
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
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Wspólnocie lub jego części, poprzez 
zapewnienie spełniania przez uczestników 
rynków finansowych i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez uczestników rynków 
finansowych i właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 348
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii Europejskiej lub jego części, ESMA 
aktywnie ułatwia i w razie potrzeby 
koordynuje wszelkie działania 
podejmowane przez odpowiednie krajowe 
właściwe organy nadzoru.

Or. en

Poprawka 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii Europejskiej lub jego części, ESMA 
aktywnie ułatwia i w razie potrzeby 
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koordynuje wszelkie działania 
podejmowane przez odpowiednie krajowe 
właściwe organy nadzoru.

Or. en

Poprawka 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b. Rada dokonuje przeglądu decyzji, o 
której mowa w ust. 1, w odpowiednich 
odstępach czasu i co najmniej raz w 
miesiącu, a także ogłasza koniec sytuacji 
nadzwyczajnej, kiedy jest to właściwe.

Or. en

Poprawka 351
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Rada dokonuje przeglądu decyzji, o 
której mowa w ust. 1, w odpowiednich 
odstępach czasu i co najmniej raz w 
miesiącu, a także ogłasza koniec sytuacji 
nadzwyczajnej, kiedy jest to właściwe.

Or. en
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Poprawka 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie 
w niej przewidzianym oraz w przypadku 
gdy odpowiednie wymogi przewidziane w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do uczestników rynków 
finansowych, ESMA może przyjąć 
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych decyzję indywidualną 
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

skreślony

Or. en

Poprawka 353
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie 
w niej przewidzianym oraz w przypadku 
gdy odpowiednie wymogi przewidziane w
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do uczestników rynków 
finansowych, ESMA może przyjąć

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy właściwy organ nie stosuje 
się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w 
okresie w niej przewidzianym, ESMA, 
zgodnie z odpowiednimi wymogami 
przewidzianymi w prawodawstwie, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, przyjmuje
skierowaną do uczestnika rynków 
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skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych decyzję indywidualną
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

finansowych decyzję indywidualną 
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o stabilność jednolitego rynku UE nie należy ograniczać zakresu decyzji 
indywidualnych mających zastosowanie bezpośrednio do instytucji finansowych w sytuacjach 
nadzwyczajnych.

Poprawka 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Decyzje przyjęte na mocy ust. 3 
zastępują wszelkie decyzje przyjęte 
wcześniej przez właściwe organy w tej 
samej sprawie.

skreślony

Or. en

Poprawka 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie działania podjęte przez właściwe 
organy w związku z sytuacją faktyczną, 
będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 
2 lub 3, są zgodne z tymi decyzjami.

skreślony
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Poprawka 356
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie działania podjęte przez właściwe 
organy w związku z sytuacją faktyczną, 
będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 
2 lub 3, są zgodne z tymi decyzjami.

Wszelkie działania podjęte przez właściwe 
organy w związku z sytuacją faktyczną, 
będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 
2 lub 3, są zgodne z tymi decyzjami. W 
przypadku braku zgodności właściwe 
organy przedkładają ESRB i ESMA 
odpowiednie pisemne uzasadnienie. 

Or. en

Uzasadnienie

Zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” stanowiłaby zachętę dla właściwych organów krajowych 
do stosowania się do decyzji ESMA mających na celu rozwiązanie potencjalnych sytuacji 
nadzwyczajnych.

Poprawka 357
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli ESRB przyjęła decyzję zgodnie z 
ust. 1, dokonuje ona regularnego 
przeglądu tej decyzji na wniosek ESMA, 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji i ogłasza koniec sytuacji 
nadzwyczajnej, kiedy jest to właściwe.    

Or. en
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Uzasadnienie

Sytuację nadzwyczajną ogłoszoną zgodnie z art. 10 należy dokładnie monitorować. Poza tym 
ESRB powinna mieć możliwość ogłoszenia końca sytuacji nadzwyczajnej.  

Poprawka 358
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja może odwołać swoją decyzję 
zgodnie z ust. 1 na zalecenie Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego lub na 
wniosek Parlamentu Europejskiego bądź 
Rady.

Or. en

Uzasadnienie

ESRB jest najbardziej odpowiednim organem, który powinien ogłaszać koniec sytuacji 
nadzwyczajnej. Parlament i Rada powinny mieć możliwość występowania z wnioskiem o 
ogłoszenie końca okresu kryzysowego. Jednak jako że ocena tego, czy sytuacja nadzwyczajna 
minęła, wiąże się z wysokim stopniem uznaniowości, zgodnie z prawem traktatowym 
konieczne jest, aby to Komisja była podmiotem prawnym upoważnionym do odwołania swojej 
decyzji oraz aby dysponowała ona pewnym stopniem uznaniowości przy podejmowaniu takiej 
decyzji.

Poprawka 359
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja dokonuje regularnych 
przeglądów tej decyzji na wniosek ESA, 
ESRB lub Rady.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponuje się, aby ESA posiadały również  inicjatywę w zakresie ustalania wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej. 

Poprawka 360
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 a
Jeżeli sytuacja nadzwyczajna wymaga 
natychmiastowego podjęcia działań i nie 
można oczekiwać decyzji ESRB, ESMA 
może przyjąć decyzje, które mają ogólne i 
powszechne zastosowanie do uczestników 
rynków finansowych. Informacja o 
podjęciu tych środków nadzwyczajnych 
zostanie niezwłocznie przekazana ESRB. 
Jeżeli ESRB nie potwierdzi sytuacji 
nadzwyczajnej w ciągu 15 dni, środki te 
tracą moc.

Or. en

Uzasadnienie

Zdarzają się sytuacje, w których trzeba podjąć środki w trybie pilnym i trudno byłoby 
wówczas oczekiwać zakończenia pełnej procedury wydawania opinii przez ESRB.  W związku 
z tym przydatne byłoby umożliwienie ESA podejmowania decyzji dotyczących sytuacji 
nadzwyczajnych, pod warunkiem że ESRB będzie o nich niezwłocznie informowana oraz że 
decyzje te stracą ważność przed upływem dwóch tygodni oraz po potwierdzeniu wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej przez ESRB. 
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Poprawka 361
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, 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 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego właściwego organu lub 
większej liczby właściwych organów, 
których to dotyczy, ESMA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, 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 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, i nie 
przypisuje ostatecznej odpowiedzialności 
organowi sprawującemu nadzór nad 
grupą, ESMA, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek jednego właściwego organu lub 
większej liczby właściwych organów, 
których to dotyczy, może przejąć główną 
rolę we wspieraniu organów w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli prawodawstwo sektorowe przypisuje już ostateczną odpowiedzialność organowi 
sprawującemu nadzór nad grupą, ważne jest, aby sprecyzować, że jest ono nadrzędne wobec 
uprawnień ESA. Gdyby było inaczej, pojawiłby się brak jasności co do nadrzędności 
prawodawstwa sektorowego i uprawnień ESA, które przecież są mu nadane prawodawstwem 
sektorowym.
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Poprawka 362
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, 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 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego właściwego organu lub 
większej liczby właściwych organów, 
których to dotyczy, ESMA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, 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 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek jednego 
właściwego organu lub większej liczby 
właściwych organów, których to dotyczy, 
ESMA przejmuje główną rolę we 
wsparciu organów w rozstrzygnięciu sporu
z uwzględnieniem interesów krajowych
zgodnie z procedurą określoną w ust. 2-4.

Or. en

Poprawka 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, 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 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, 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 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
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wniosek jednego właściwego organu lub 
większej liczby właściwych organów, 
których to dotyczy, ESMA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

wniosek jednego właściwego organu lub 
większej liczby właściwych organów, 
których to dotyczy, ESMA może przejąć 
główną rolę we wsparciu organów w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

Or. en

Poprawka 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, 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 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego właściwego organu lub 
większej liczby właściwych organów, 
których to dotyczy, ESMA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
właściwy organ nie wyraża zgody na 
stosowanie procedury, na podjęte działanie 
lub jego niepodjęcie przez inny właściwy 
organ w przypadkach określonych w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, na wniosek jednego właściwego 
organu lub większej liczby właściwych 
organów, których to dotyczy, ESMA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

Or. en
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Poprawka 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, 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 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego właściwego organu lub 
większej liczby właściwych organów, 
których to dotyczy, ESMA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
właściwy organ nie wyraża zgody na 
stosowanie procedury, na podjęte działanie 
lub jego niepodjęcie przez inny właściwy 
organ w dziedzinach wymienionych w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, na wniosek jednego właściwego 
organu lub większej liczby właściwych 
organów, których to dotyczy, ESMA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Taking into account the importance and  possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while  
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.



AM\809369PL.doc 39/92 PE439.919v01-00

PL

Poprawka 366
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego 
zainteresowane właściwego organy nie 
rozstrzygną sporu, ESMA może podjąć 
decyzję zobowiązującą te organy do 
podjęcia konkretnych działań lub 
powstrzymania się od działań w celu 
rozstrzygnięcia sporu zgodnie z prawem 
wspólnotowym.

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego 
zainteresowane właściwe organy nie 
rozstrzygną sporu, ESMA może podjąć 
decyzję zobowiązującą te organy do 
podjęcia konkretnych działań lub 
powstrzymania się od działań w celu 
rozstrzygnięcia sporu, co ma wiążące 
skutki dla zainteresowanych właściwych 
organów, tak aby zagwarantować 
przestrzeganie prawa Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania wydajnego i skutecznego nadzoru oraz pewności prawnej, a także 
wspierania zaufania w środowisku nadzorczym, decyzje ESMA w sprawie rozstrzygania 
sporów powinny być wiążące dla adresatów tych decyzji.  Ramy prawne UE nie zezwalają na 
udzielenie ESMA uprawnień uznaniowych. Uprawnienie ESMA do rozstrzygania sporów w 
kwestiach związanych z nadzorem nie może być zatem zgodne z prawem wspólnotowym, a 
powinno ono mieć raczej na celu gwarantowanie przestrzegania prawa UE. 

Poprawka 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego 
zainteresowane właściwego organy nie 
rozstrzygną sporu, ESMA może podjąć 
decyzję zobowiązującą te organy do 
podjęcia konkretnych działań lub 
powstrzymania się od działań w celu 
rozstrzygnięcia sporu zgodnie z prawem 

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego 
zainteresowane właściwe organy nie 
rozstrzygną sporu, ESMA może podjąć 
decyzję zobowiązującą te organy do 
podjęcia konkretnych działań lub 
powstrzymania się od działań w celu 
rozstrzygnięcia sporu i zagwarantowania 
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wspólnotowym. przestrzegania prawa Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Decyzje przyjęte na mocy ust. 3 
zastępują wszelkie decyzje przyjęte 
wcześniej przez krajowe organy nadzoru w 
tej samej sprawie.

Or. en

Poprawka 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji ESMA, a w ten sposób nie 
zapewnia spełniania przez uczestnika 
rynków finansowych wymogów mających 
do niego bezpośrednie zastosowanie na 
mocy prawodawstwa, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, ESMA może przyjąć 
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych decyzję indywidualną, 
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego
obowiązków wynikających z prawa 
wspólnotowego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk. 

skreślony
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Poprawka 370
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESMA przyczynia się do promowania 
skutecznego i spójnego funkcjonowania 
kolegiów organów nadzorczych, a także
wspiera spójność stosowania prawa
wspólnotowego w tych kolegiach.

1. System kolegiów organów nadzorczych 
może mieć zastosowanie do kluczowych 
uczestników rynków finansowych w 
warunkach określonych prawem Unii. 
Jeżeli ma to miejsce, ESMA przyczynia się 
do promowania skutecznego i spójnego 
funkcjonowania kolegiów organów 
nadzorczych, a także kontroluje spójność 
stosowania prawa Unii w tych kolegiach.

Or. en

Poprawka 371
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. ESMA przyczynia się do promowania 
skutecznego i spójnego funkcjonowania 
kolegiów organów nadzorczych, a także 
wspiera spójność stosowania prawa
wspólnotowego w tych kolegiach.

1. ESMA przyczynia się do promowania i 
monitorowania skutecznego, efektywnego
i spójnego funkcjonowania kolegiów 
organów nadzorczych, o których mowa w 
dyrektywach 2006/49/WE i 2009/111/WE,
a także wspiera spójność stosowania prawa
Unii w tych kolegiach.

Or. en

Uzasadnienie

Do zadań ESMA należy wspieranie spójności i konwergencji praktyk nadzorczych 
stosowanych przez kolegia organów nadzorczych oraz funkcjonowania tych kolegiów w UE w 
celu zagwarantowania transgranicznym instytucjom finansowym równych zasad.  Ma on 
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również za zadanie kontrolowanie działania kolegiów organów nadzorczych w celu 
wychwycenia nieścisłości. Należy zatem wyraźnie zaznaczyć, że ESMA powinien w razie 
potrzeby określać normy techniczne, wydawać wytyczne i zalecenia jako narzędzia służące 
wypełnianiu jego zadań.

Poprawka 372
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA wydaje wytyczne i zalecenia 
przyjęte zgodnie z art. 7 i 8 w celu 
harmonizacji funkcjonowania nadzoru i 
praktyk przyjętych przez kolegia organów 
nadzorczych.

Or. en

Uzasadnienie

Do zadań ESMA należy wspieranie spójności i konwergencji praktyk nadzorczych 
stosowanych przez kolegia organów nadzorczych oraz funkcjonowania tych kolegiów w UE w 
celu zagwarantowania transgranicznym instytucjom finansowym równych zasad.  Ma on 
również za zadanie kontrolowanie działania kolegiów organów nadzorczych w celu 
wychwycenia nieścisłości. Należy zatem wyraźnie zaznaczyć, że ESMA powinien w razie 
potrzeby określać normy techniczne, wydawać wytyczne i zalecenia jako narzędzia służące 
wypełnianiu jego zadań.

Poprawka 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESMA uczestniczy w obradach 
kolegiów organów nadzorczych w 
charakterze obserwatora, jeśli uzna to za 
stosowne. Do celów uczestnictwa w 
obradach tych kolegiów ESMA uznaje się 

2. ESMA uczestniczy w obradach 
kolegiów organów nadzorczych w 
charakterze obserwatora, jeśli uzna to za 
stosowne z punktu widzenia interesów 
europejskich. Do celów uczestnictwa w 
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za „właściwy organ” w rozumieniu 
odpowiednich przepisów, a na swój 
wniosek ESMA otrzymuje wszelkie 
odpowiednie informacje udostępniane 
wszystkim członkom kolegium.

obradach tych kolegiów ESMA uznaje się 
za „właściwy organ” w rozumieniu 
odpowiednich przepisów, a na swój 
wniosek ESMA otrzymuje wszelkie 
odpowiednie informacje udostępniane 
wszystkim członkom kolegium.

Or. en

Poprawka 374
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESMA uczestniczy w obradach 
kolegiów organów nadzorczych w 
charakterze obserwatora, jeśli uzna to za 
stosowne. Do celów uczestnictwa w 
obradach tych kolegiów ESMA uznaje się 
za „właściwy organ” w rozumieniu 
odpowiednich przepisów, a na swój 
wniosek ESMA otrzymuje wszelkie 
odpowiednie informacje udostępniane 
wszystkim członkom kolegium.

2. ESMA uczestniczy w obradach 
kolegiów organów nadzorczych w 
charakterze obserwatora, jeśli uzna to za 
stosowne. Do celów uczestnictwa w 
obradach tych kolegiów ESMA uznaje się 
za „właściwy organ” w rozumieniu 
odpowiednich przepisów i otrzymuje on
wszelkie odpowiednie informacje 
udostępniane wszystkim członkom 
kolegium.

Or. en

Poprawka 375
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Prawnie wiążąca rola mediatora 
powinna umożliwić ESMA rozwiązywanie 
sporów między krajowymi organami 
nadzorczymi zgodnie z procedurą 
określoną w art. 11. W przypadku 
niemożności osiągnięcia porozumienia 
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między organami nadzorczymi instytucji 
transgranicznych ESMA powinien być 
uprawniony do podejmowania decyzji 
dotyczących nadzoru i stosowanych 
bezpośrednio do odnośnej instytucji.

Or. en

Poprawka 376
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Prawnie wiążąca rola mediatora 
powinna umożliwić nowym organom 
rozwiązywanie sporów między właściwymi 
organami krajowymi zgodnie z procedurą 
określoną w art. 11.

Or. en

Uzasadnienie

ESMA powinien być w stanie rozwiązać (trwający) spór między dwoma organami 
nadzorczymi zgodnie z procedurą określoną w art. 11.

Poprawka 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ESMA może określać normy 
techniczne oraz wydawać wytyczne i 
zalecenia przyjęte zgodnie z art. 7 i 8 w 
celu harmonizacji funkcjonowania 
nadzoru i najlepszych praktyk przyjętych 
przez kolegia organów nadzorczych.

Or. en
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Poprawka 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Rozwój działalności ESMA

ESMA rozwija swoją działalność na bazie 
najlepszych praktyk uznanych na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym. Jednym 
ze sposobów działania mogłoby być 
ustanowienie nowego poziomu 
bezpośredniego nadzoru przez ESMA. Aby 
uniknąć zakłóceń na poziomie 
międzynarodowym i wzmocnić Europejski 
System Nadzoru Finansowego, należy 
starannie ocenić i rozważyć wprowadzenie 
bezpośredniego nadzoru w kontekście 
zwiększenia wartości nadzoru nad dużymi 
instytucjami finansowymi, z których wiele 
ma charakter globalny i działa w UE. Ma 
to zastosowanie zwłaszcza do tych dużych 
instytucji finansowych, których 
działalność obejmuje bankowość 
komercyjną lub inne operacje, które mogą 
stwarzać ryzyko systemowe dla rynku 
wewnętrznego, oraz do systemowych 
instytucji finansowych zdefiniowanych i 
uznanych na szczeblu międzynarodowym. 
Kwestia ta wymaga dalszego rozważenia 
podczas pierwszego przeglądu niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z art. 66, który 
powinien nastąpić najpóźniej trzy lata po 
jego wejściu w życie.

Or. en
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Poprawka 379
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
ESMA rozwija swoją działalność na bazie 
najlepszych praktyk uznanych na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym. Jednym 
ze sposobów działania mogłoby być 
ustanowienie nowego poziomu 
bezpośredniego nadzoru przez ESMA. Aby 
uniknąć zakłóceń na poziomie 
międzynarodowym i wzmocnić Europejski 
System Nadzoru Finansowego, należy 
starannie ocenić i rozważyć wprowadzenie 
bezpośredniego nadzoru w kontekście 
zwiększenia wartości nadzoru nad dużymi 
bankami prowadzącymi działalność 
transgraniczną i innymi instytucjami 
finansowymi, które działają w UE. Ma to 
zastosowanie przede wszystkim do banków 
prowadzących działalność transgraniczną, 
które mogą stwarzać ryzyko systemowe dla 
rynku wewnętrznego, oraz innych 
systemowych instytucji finansowych 
zdefiniowanych i uznanych na szczeblu 
międzynarodowym.  Kwestia ta wymaga 
dalszego rozważenia podczas pierwszego 
przeglądu niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z art. 66, który powinien nastąpić 
najpóźniej trzy lata po jego wejściu w 
życie.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba przeprowadzenia analizy i oceny nowego nadzoru europejskiego, w 
szczególności w odniesieniu do instytucji finansowych prowadzących działalność 
transgraniczą, które mogłyby stać się źródłem ryzyka systemowego dla rynku wewnętrznego. 
Sporządzenie takiej analizy  powinno nastąpić nie później niż po trzech latach.
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Poprawka 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nadzór nad instytucjami finansowymi o 

wymiarze europejskim
Organy krajowe pełnią nadzór 
ostrożnościowy nad instytucjami 
finansowymi o wymiarze europejskim.
ESMA, przy współpracy z Europejską 
Radą ds. Ryzyka Systemowego i 
właściwymi organami, opracuje wzorzec 
informacyjny dla istotnych instytucji w 
celu zagwarantowania rozsądnego 
zarządzania ich ryzykiem systemowym.
W celu lepszej ochrony europejskich 
deponentów ESMA usprawni koordynację 
między systemami gwarancji depozytów 
działającymi w całej Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 381
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na mocy dwustronnej umowy właściwe 
organy mogą przekazywać swoje zadania i 
obowiązki innym właściwym organom 
nadzoru.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
właściwym organom na przekazywanie 
swoich zadań i obowiązków innym 
właściwym organom na mocy dwustronnej 
umowy i warunków określonych w 
niniejszym artykule. Państwa 
członkowskie mogą określić szczególne 
warunki, które muszą zostać spełnione, 
zanim właściwe organy tych państw zawrą 
takie umowy, oraz ograniczyć zakres 



PE439.919v01-00 48/92 AM\809369PL.doc

PL

takiego przekazania do elementów 
niezbędnych do prowadzenia skutecznego 
nadzoru nad transgranicznymi 
instytucjami i grupami finansowymi.

Or. en

Poprawka 382
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na mocy dwustronnej umowy właściwe 
organy mogą przekazywać swoje zadania i 
obowiązki innym właściwym organom 
nadzoru.

1. Na mocy wzajemnych umów właściwe 
organy mogą przekazywać swoje zadania i 
obowiązki innym właściwym organom 
nadzoru.

Or. en

Poprawka 383
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESMA ułatwia przekazywanie zadań i 
obowiązków pomiędzy właściwymi 
organami poprzez identyfikowanie zadań i 
obowiązków, które mogą zostać 
przekazane lub być wspólnie wykonywane, 
oraz poprzez promowanie najlepszych 
praktyk.

2. ESMA ułatwia przekazywanie zadań i 
obowiązków pomiędzy właściwymi 
organami poprzez identyfikowanie zadań i 
obowiązków, które mogą zostać 
przekazane lub być wspólnie wykonywane, 
oraz poprzez promowanie najlepszych 
praktyk i przygotowanie odpowiednich 
ram wielostronnych.

Or. en
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Poprawka 384
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESMA ułatwia przekazywanie zadań i 
obowiązków pomiędzy właściwymi 
organami poprzez identyfikowanie zadań i 
obowiązków, które mogą zostać 
przekazane lub być wspólnie wykonywane, 
oraz poprzez promowanie najlepszych 
praktyk.

2. ESMA zachęca do przekazywania zadań 
i obowiązków pomiędzy właściwymi 
organami i ułatwia je poprzez 
identyfikowanie zadań i obowiązków, 
które mogą zostać przekazane lub być 
wspólnie wykonywane, oraz poprzez 
promowanie najlepszych praktyk.

Or. en

Poprawka 385
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przekazanie obowiązków skutkuje 
ponownym podziałem kompetencji 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. Prawo organu, 
któremu przekazano obowiązki, reguluje 
procedurę, egzekwowanie oraz 
administracyjny i sądowy przegląd 
dotyczący przekazanych obowiązków.

Or. en

Uzasadnienie

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
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decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Poprawka 386
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA publikuje w odpowiedni sposób 
zawarte przez właściwe organy 
porozumienia w sprawie przekazania zadań 
i obowiązków, tak aby wszystkie 
zainteresowane strony były należycie 
poinformowane.

ESMA publikuje w odpowiedni sposób 
zawarte przez właściwe organy 
porozumienia w sprawie przekazania zadań 
i obowiązków, tak aby wszystkie 
zainteresowane strony były należycie 
poinformowane. Porozumienia te 
określają odpowiednie obowiązki 
właściwych zaangażowanych organów.

Or. en

Poprawka 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Organ może przekazać właściwym 
organom w państwach członkowskich 
zadania i obowiązki w odniesieniu do 
nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami finansowymi o wymiarze 
europejskim, o którym mowa w art. 12a.

Or. en
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Poprawka 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) zachęcanie do opracowania 
najlepszych wzorców, w tym skutecznego i 
konstruktywnego dialogu pomiędzy 
organami krajowymi a zainteresowanymi 
stronami obejmującymi konsumentów 
oraz związki reprezentujące pracowników 
sektora, co stanowi element składowy 
wspólnej kultury nadzoru;

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzoru na szczeblu krajowym mogą dużo zyskać na zaangażowaniu w swe działania 
zainteresowanych stron, takich jak pracownicy czy konsumenci. Pracownicy danych sektorów 
mogą być źródłem ważnych informacji na temat obecnych metod działania w biznesie –
struktury wynagrodzeń, systemów zachęt, umiejętności, warunków pracy – oraz ich 
oddziaływania na profil ryzyka firm.

Poprawka 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) zagwarantowanie uwzględniania 
przez organy pochodzących od 
pracowników informacji na temat metod 
działania w biznesie dotyczących struktury 
wynagrodzeń, zachęt, umiejętności oraz 
warunków pracy;

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzoru na szczeblu krajowym mogą dużo zyskać na zaangażowaniu w swe działania 
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zainteresowanych stron, takich jak pracownicy czy konsumenci. Pracownicy danych sektorów 
mogą być źródłem ważnych informacji na temat obecnych metod działania w biznesie –
struktury wynagrodzeń, systemów zachęt, umiejętności, warunków pracy – oraz ich 
oddziaływania na profil ryzyka firm.

Poprawka 390
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej 
jakości jednolitych standardów 
nadzorczych, w tym w zakresie standardów 
sprawozdawczości;

c) doradzanie odpowiednim europejskim i 
międzynarodowym organom w celu 
ułatwienia tworzenia wysokiej jakości 
jednolitych standardów nadzorczych, w 
tym w zakresie standardów 
sprawozdawczości i rachunkowości;

Or. en

Uzasadnienie

ESA powinien zapewniać doradztwo europejskim i międzynarodowym organom decydującym 
o standardach gdy zachodzi konieczność harmonizacji standardów międzynarodowych, lecz 
nie powinien być bezpośrednio zaangażowany w tworzenie nowych standardów, jeżeli 
zadanie to jest już przyznane innemu europejskiemu lub międzynarodowemu organowi.

Poprawka 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej 
jakości jednolitych standardów 
nadzorczych, w tym w zakresie standardów 
sprawozdawczości;

c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej 
jakości jednolitych standardów 
nadzorczych, w tym w zakresie standardów 
rachunkowości i sprawozdawczości;

Or. en
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Poprawka 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej 
jakości jednolitych standardów 
nadzorczych, w tym w zakresie standardów 
sprawozdawczości;

c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej 
jakości jednolitych standardów 
nadzorczych, w tym w zakresie standardów 
sprawozdawczości i rachunkowości;

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzoru na szczeblu krajowym mogą dużo zyskać na zaangażowaniu w swe działania 
zainteresowanych stron, takich jak pracownicy czy konsumenci. Pracownicy danych sektorów 
mogą być źródłem ważnych informacji na temat obecnych metod działania w biznesie –
struktury wynagrodzeń, systemów zachęt, umiejętności, warunków pracy – oraz ich 
oddziaływania na profil ryzyka firm.

Poprawka 393
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dokonywanie przeglądu stosowania 
odpowiednich standardów technicznych
przyjmowanych przez Komisję, 
wytycznych i zaleceń wydawanych przez
ESMA, oraz, w stosownych przypadkach, 
proponowanie zmian;

d) dokonywanie przeglądu stosowania 
odpowiednich standardów przyjmowanych
lub zatwierdzonych przez Komisję, 
wytycznych i zaleceń wydawanych przez
ESMA, oraz, w stosownych przypadkach, 
proponowanie zmian;

Or. en
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Poprawka 394
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dalszego wspierania spójności 
wyników w zakresie nadzoru ESMA 
przeprowadza okresowo analizy 
wzajemnych ocen wszystkich bądź części 
działań realizowanych przez właściwe 
organy. W tym celu ESMA opracowuje 
metody umożliwiające obiektywną ocenę i 
porównanie analizowanych organów.

1. W celu dalszego wspierania spójności 
wyników w zakresie nadzoru ESMA
organizuje i przeprowadza okresowo 
analizy wzajemnych ocen wszystkich bądź 
części działań realizowanych przez 
właściwe organy. W tym celu ESMA 
opracowuje metody umożliwiające 
obiektywną ocenę i porównanie 
analizowanych organów.

Or. en

Poprawka 395
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) adekwatności ustaleń 
instytucjonalnych, zasobów i
specjalistycznej wiedzy pracowników 
właściwego organu, przy szczególnym
uwzględnieniu skutecznego stosowania 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, oraz zdolności reagowania na 
zmiany na rynku;

a) adekwatności zasobów i ustaleń 
dotyczących zarządzania we właściwym 
organie, ze szczególnym uwzględnieniem
skutecznego stosowania standardów i
prawodawstwa, o których mowa w art. 1 
ust. 2, oraz zdolności reagowania na 
zmiany na rynku;

Or. en
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Poprawka 396
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzyskanego poziomu konwergencji w 
stosowaniu prawa wspólnotowego i w 
praktykach nadzorczych, w tym 
standardach technicznych, wytycznych i 
zaleceniach przyjętych na mocy art. 7 i 8, 
oraz stopnia, w którym praktyki nadzorcze 
osiągają cele wyznaczone w prawie
wspólnotowym;

b) uzyskanego poziomu konwergencji w 
stosowaniu prawa Unii Europejskiej 
i w praktykach nadzorczych, w tym
regulacyjnych i nadzorczych standardach, 
wytycznych i zaleceniach przyjętych na 
mocy art. 7 i 8, oraz stopnia, w którym 
praktyki nadzorcze osiągają cele 
wyznaczone w prawie Unii;

Or. en

Poprawka 397
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie wzajemnej oceny ESMA 
może wydawać zalecenia skierowane do 
zainteresowanych właściwych organów.

3. Na podstawie wzajemnej oceny
ESMA może wydawać zalecenia lub 
przyjąć inne odpowiednie środki
skierowane do zainteresowanych 
właściwych organów.

Or. en

Poprawka 398
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie wzajemnej oceny ESMA 
może wydawać zalecenia skierowane do 

3. Na podstawie wzajemnej oceny ESMA 
może wydawać wytyczne i zalecenia 
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zainteresowanych właściwych organów. skierowane do zainteresowanych 
właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

ESA powinna starać się nie tylko wydawać konkretne zalecenia, lecz również ogólniejsze 
wytyczne zachęcające do harmonizacji działań. Jednakże powinno to pozostać dobrowolne 
zważywszy na przeszkody prawne dotyczące nalegania na harmonizację w zakresie większym 
niż przewiduje to art. 7.

Poprawka 399
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. ESMA upubliczni wyniki wzajemnych 
ocen oraz najlepsze wzorce, jakie można 
określić na podstawie wspomnianych 
wzajemnych ocen.   

Or. en

Uzasadnienie

Aby wspierać przejrzystość, należy upublicznić wyniki wzajemnych ocen oraz najlepsze 
wzorce, jakie można określić na podstawie wspomnianych wzajemnych ocen.

Poprawka 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA wspiera skoordynowaną reakcję na 
poziomie Wspólnoty, między innymi 
poprzez:

ESMA wspiera skoordynowaną reakcję na 
poziomie Unii, między innymi poprzez:
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Or. en

Poprawka 401
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) podejmowanie przez właściwe 
krajowe organy nadzoru wszelkich 
stosownych działań w sytuacjach 
niestabilności finansowej i kryzysu 
finansowego z myślą o wypracowaniu 
wspólnej reakcji, możliwie jak najszybciej 
i w sposób jak najbardziej 
zautomatyzowany;

Or. en

Poprawka 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) podejmowanie wszelkich stosownych 
działań w sytuacjach niestabilności 
finansowej i kryzysu finansowego z myślą 
o ułatwieniu koordynacji działań 
podejmowanych przez właściwe krajowe 
organy nadzoru;

Or. en
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Poprawka 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 a) ułatwienie koordynacji działań 
podejmowanych przez właściwe krajowe 
organy nadzoru.

Or. en

Poprawka 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności, ESMA uruchamia i 
koordynuje, we współpracy z ESRB,
ogólnowspólnotowe oceny odporności 
kluczowych uczestników rynków 
finansowych na niekorzystne zmiany na 
rynku. W tym celu ESMA opracowuje, na 
potrzeby stosowania przez właściwe 
organy:

W szczególności, ESMA uruchamia i 
koordynuje, we współpracy z ESRB,
ogólnounijne oceny odporności 
kluczowych uczestników rynków 
finansowych na niekorzystne zmiany na 
rynku oraz oceny zagrożeń, których 
źródłem jest charakterystyka produktów 
finansowych oraz procesy dystrybucji.  W 
tym celu ESMA opracowuje, na potrzeby 
stosowania przez właściwe organy:

Or. en

Uzasadnienie

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.
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Poprawka 405
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności, ESMA uruchamia i 
koordynuje, we współpracy z ESRB,
ogólnowspólnotowe oceny odporności 
kluczowych uczestników rynków 
finansowych na niekorzystne zmiany na 
rynku. W tym celu ESMA opracowuje, na 
potrzeby stosowania przez właściwe 
organy:

Organ włącza do swojego badania analizę 
ekonomiczną rynków ubezpieczeń i 
pracowniczych programów emerytalnych, 
a także wpływu, jaki miałyby na nie 
ewentualne zmiany na rynku. W 
szczególności, ESMA uruchamia i 
koordynuje, we współpracy z ESRB,
ogólnounijne oceny odporności 
kluczowych uczestników rynków 
finansowych na niekorzystne zmiany na 
rynku. W tym celu ESMA opracowuje, na 
potrzeby stosowania przez właściwe 
organy:

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie analiz ekonomicznych pozwoli ESA na podejmowanie bardziej przemyślanych 
decyzji dotyczących wpływu działań ESA na szerszy rynek oraz wydarzeń na szerszych 
rynkach na działania ESA. Jest to zgodne z najlepszymi wzorcami na szczeblu państw 
członkowskich.

Poprawka 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) wspólnych metodologii oceny skutku 
charakterystyki produktu i procesów 
dystrybucji dla pozycji finansowej 
instytucji i dla ochrony konsumentów;

Or. en
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Uzasadnienie

The amendment is  in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the  point 
of view of systemic risk prevention and customer protection.  It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Poprawka 407
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ESMA w odpowiedni sposób 
uwzględnia rozwój sytuacji oraz 
zagrożenia i słabości na poziomie 
międzysektorowym, współpracując przy 
tym ściśle z Europejskim Organem 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych oraz 
Europejskim Organem Nadzoru
Bankowego.

3. ESMA w odpowiedni sposób 
uwzględnia rozwój sytuacji oraz 
zagrożenia i słabości na poziomie 
międzysektorowym, współpracując przy 
tym ściśle z Europejskim Organem 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne) oraz Europejskim 
Organem Nadzoru (bankowość) za 
pośrednictwem Europejskiego Organu 
Nadzoru (Wspólny Komitet 
Konsultacyjny).

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest ustalenie, że Wspólny Komitet odgrywa kluczową rolę w wewnętrznej koordynacji 
Europejskiego Organu Nadzoru.
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Poprawka 408
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp -1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA reprezentuje Unię Europejską na 
wszystkich forach międzynarodowych 
dotyczących regulacji i nadzoru instytucji 
objętych prawodawstwem, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2. Właściwe organy krajowe 
mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w 
takich forach zajmujących się sprawami 
krajowymi i kwestiami istotnymi dla ich 
funkcji i kompetencji w ramach prawa 
Unii.

Or. en

Poprawka 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji 
wspólnotowych ESMA może nawiązywać
kontakty z organami nadzoru z krajów 
trzecich. ESMA może zawierać 
porozumienia administracyjne z 
organizacjami międzynarodowymi oraz z 
administracjami krajów trzecich.

ESMA nawiązuje kontakty z organami 
nadzoru z krajów trzecich. ESMA może 
zawierać porozumienia administracyjne z 
organizacjami międzynarodowymi oraz z 
administracjami krajów trzecich.

Or. en
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Poprawka 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA przyczynia się do reprezentowania 
Unii Europejskiej na wszystkich forach 
międzynarodowych dotyczących regulacji 
i nadzoru instytucji objętych 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 7a-7d w celu dokonywania 
ocen dotyczących równoważności, o 
których mowa w drugim akapicie.

Or. en

Poprawka 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu ESMA może przedstawić 
ustalenia administracyjne i decyzje 
dotyczące równoważności uzgodnione z 
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organizacjami lub administracjami 
międzynarodowymi lub krajami trzecimi.

Or. en

Poprawka 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla uprawnień krajowych 
organów nadzoru ESMA może 
uczestniczyć we wszystkich forach 
międzynarodowych dotyczących regulacji 
i nadzoru instytucji objętych 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 414
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie ostrożnościowych ocen 
połączeń i przejęć objętych dyrektywą 
2007/44/WE ESMA może, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek właściwych 
organów, wydawać i publikować opinie w 
sprawie oceny ostrożnościowej, której ma 
dokonać organ państwa członkowskiego. 
Zastosowanie ma art. 20.

2. W zakresie ostrożnościowych ocen 
połączeń i przejęć objętych dyrektywą 
2007/44/WE ESMA może, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek właściwych 
organów, monitorować oceny i dawać 
wytyczne mając na celu podkreślenie 
znaczenia oraz zapewnienie równych 
szans, a także wydawać i publikować 
opinie w sprawie oceny ostrożnościowej, 
której ma dokonać organ państwa 
członkowskiego. Zastosowanie ma art. 20.

Or. en
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Poprawka 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
właściwe organy i inne organy władzy 
publicznej państwa członkowskiego 
przekazują ESMA wszelkie informacje 
niezbędne do wykonywania obowiązków 
nałożonych na ESMA na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
właściwe organy i inne organy władzy 
publicznej państwa członkowskiego 
przekazują ESMA wszelkie informacje 
niezbędne do wykonywania obowiązków 
nałożonych na ESMA na mocy niniejszego 
rozporządzenia, pod warunkiem że adresat 
ma zgodny z prawem dostęp do 
stosownych danych oraz pod warunkiem, 
że wniosek o informacje jest 
proporcjonalny w stosunku do danego 
rodzaju obowiązku.

Or. en

Poprawka 416
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
właściwe organy i inne organy władzy
publicznej państwa członkowskiego 
przekazują ESMA wszelkie informacje 
niezbędne do wykonywania obowiązków 
nałożonych na ESMA na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
właściwe organy państwa członkowskiego 
przekazują ESMA wszelkie informacje 
niezbędne do wykonywania obowiązków 
nałożonych na ESMA na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA może również zwrócić się o 
przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu.

ESMA może również zwrócić się o 
przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu, pod warunkiem że 
właściwy organ posiada takie informacje. 
W przypadku gdy właściwe organy nie 
gromadzą takich informacji, ESMA 
powinien wprowadzić przepis dotyczący 
spełnienia takiego wymogu w drodze 
zmiany odnośnych wymogów dotyczących 
ujawniania na mocy art. 7 standardów 
technicznych.

Or. en

Poprawka 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA może również zwrócić się o 
przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu.

ESMA może również zwrócić się o 
przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu. We wnioskach tych 
wykorzystuje się wspólne formaty 
sprawozdawcze, w stosownych 
przypadkach w ujednoliconej formie.

Or. en
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Poprawka 419
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy informacje nie są 
dostępne lub nie są terminowo 
udostępniane przez właściwe organy i 
inne organy władzy publicznej państw 
członkowskich, ESMA może wystąpić z 
wnioskiem o przekazanie danych 
bezpośrednio do odpowiednich 
uczestników rynków finansowych i innych 
stron, podając uzasadnienie. ESMA 
informuje właściwe organy, których to 
dotyczy, o wystosowanych wnioskach.

skreślony

Or. en

Poprawka 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy informacje nie są 
dostępne lub nie są terminowo 
udostępniane przez właściwe organy i inne 
organy władzy publicznej państw 
członkowskich, ESMA może wystąpić z 
wnioskiem o przekazanie danych 
bezpośrednio do odpowiednich 
uczestników rynków finansowych i innych 
stron, podając uzasadnienie. ESMA 
informuje właściwe organy, których to 
dotyczy, o wystosowanych wnioskach.

2. W przypadku gdy informacje nie są 
dostępne lub nie są terminowo 
udostępniane przez właściwe organy i inne 
organy władzy publicznej państw 
członkowskich, ESMA może wystąpić z 
wnioskiem o przekazanie danych 
bezpośrednio do odpowiednich 
uczestników rynków finansowych i innych 
stron, podając uzasadnienie, pod 
warunkiem, że koszty udostępnienia tych 
informacji ESMA są proporcjonalne do 
charakteru tych informacji. ESMA 
informuje właściwe organy, których to 
dotyczy, o wystosowanych wnioskach.

Or. en
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Poprawka 421
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek ESMA właściwe organy i 
inne organy władzy publicznej państwa 
członkowskiego wspierają ESMA w 
gromadzeniu tych informacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 422
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na wniosek krajowego organu 
nadzoru państwa członkowskiego ESMA 
dostarcza wszelkich informacji 
niezbędnych do tego, by krajowy organ 
mógł wykonywać swoje obowiązki, pod 
warunkiem że dany krajowy organ 
wprowadził odpowiednie rozwiązania 
dotyczące poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Przepływ informacji pomiędzy organem krajowym a ESA powinien być obustronny, tj. organ 
krajowy również powinien mieć możliwość zwrócenia się o informacje do ESA.
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Poprawka 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Na wniosek krajowego organu 
nadzoru państwa członkowskiego ESMA 
dostarcza wszelkich informacji 
niezbędnych do tego, by mógł on 
wykonywać swoje obowiązki, pod 
warunkiem że dany krajowy organ 
wprowadził odpowiednie rozwiązania 
dotyczące poufności.

Or. en

Poprawka 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 Współpraca z ESRB powinna mieć 
ścisły charakter. ESMA regularnie 
przekazuje ESRB aktualne informacje 
niezbędne do realizacji zadań 
powierzonych ESRB. Dane niezbędne do 
realizacji zadań ESRB, a niebędące w 
postaci skróconej lub zbiorczej, są jej 
udostępniane na uzasadniony wniosek, 
zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr 
…/…[ESRB].

2 Współpraca z ESRB powinna mieć 
ścisły charakter. ESMA regularnie 
przekazuje ESRB aktualne informacje 
niezbędne do realizacji zadań 
powierzonych ESRB. Dane niezbędne do 
realizacji zadań ESRB, a niebędące w 
postaci skróconej lub zbiorczej, są jej 
udostępniane na uzasadniony wniosek, 
zgodnie z art. [15] rozporządzenia (UE) nr 
…/…[ESRB]. Organ opracowuje 
odpowiedni protokół ujawniania poufnych 
informacji dotyczących poszczególnych 
instytucji finansowych.

Or. en
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Poprawka 425
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca z ESRB powinna mieć 
ścisły charakter. ESMA regularnie 
przekazuje ESRB aktualne informacje 
niezbędne do realizacji zadań 
powierzonych ESRB. Dane niezbędne do 
realizacji zadań ESRB, a niebędące w 
postaci skróconej lub zbiorczej, są jej 
udostępniane na uzasadniony wniosek, 
zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr 
…/…[ESRB].

2. Współpraca z ESRB powinna mieć 
ścisły charakter. ESMA regularnie 
przekazuje ESRB aktualne informacje 
niezbędne do realizacji zadań 
powierzonych ESRB. Dane niezbędne do 
realizacji zadań ESRB, a niebędące w 
postaci skróconej lub zbiorczej, są jej 
udostępniane na uzasadniony wniosek, 
zgodnie z art. [15] rozporządzenia (UE) nr 
…/…[ESRB]. Organ opracowuje 
odpowiedni protokół ujawniania poufnych 
informacji dotyczących poszczególnych 
instytucji finansowych.

Or. en

Poprawka 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami ESMA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami ESMA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.
Opinii Grupy Zainteresowanych Stron 
zasięga się w przypadku wszystkich 
odpowiednich decyzji i działań ESMA. 
Jeżeli niemożliwa jest pilna konsultacja, 
Grupa Zainteresowanych Stron musi 
zostać jak najszybciej poinformowana o 
decyzji.
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Or. en

Poprawka 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami ESMA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami ESMA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.
Opinii Grupy Zainteresowanych Stron 
zasięga się w przypadku wszystkich 
ważnych decyzji i działań ESMA, a w 
szczególności w przypadku wszystkich 
decyzji przedłożonych Radzie Organów 
Nadzoru Organu, lub przez nią podjętych.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 22 nie określa szczegółowo konsultacyjnej roli Grupy. Konieczne jest uniknięcie praktyki 
stosowanej obecnie w odniesieniu do panelu konsultacyjnego uczestników rynku CESR, z 
którym nie przeprowadza się należytych konsultacji dotyczących wszystkich kluczowych 
decyzji Komitetu.

Poprawka 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami ESMA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.

1. By ułatwić prowadzenie konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami ESMA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.
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Or. en

Poprawka 429
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
wspólnotowych uczestników rynków 
finansowych, ich pracowników, a także 
konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących 
uczestników rynków finansowych UE, ich 
pracowników, a także konsumentów, 
inwestorów i osoby korzystające z usług 
finansowych. W skład Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych wchodzi co 
najmniej 10 przedstawicieli konsumentów 
oraz użytkowników takich jak inwestorzy, 
5 przedstawicieli pracowników, 5 
niezależnych, wybitnych naukowców oraz 
nie więcej niż 10 przedstawicieli 
organizacji nadzorowanych instytucji.

Or. en

Poprawka 430
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
wspólnotowych uczestników rynków 
finansowych, ich pracowników, a także 
konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków. Nie więcej niż 15 
jej członków będą stanowili 
przedstawiciele uczestników rynków 
finansowych.  Nie mniej niż pięciu jej 
członków będą stanowili przedstawiciele 
MŚP, pracowników (tj. związki 
zawodowe), a także konsumentów, 
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inwestorów i osoby korzystające z usług 
finansowych. Nie mniej niż pięciu jej 
członków będą stanowili niezależni, 
wybitni naukowcy.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe jest zapewnienie stosownej reprezentacji sektora przemysłu, zważywszy na złożony i 
specyficzny dla sektora charakter porad, jakich Grupa Zainteresowanych Stron ma udzielać. 
Jednakże przedstawiciele sektora nie powinni stanowić więcej niż połowę członków Grupy, 
należy zapewnić również reprezentację naukowców, stanowiących źródło dodatkowej i 
niezależnej wiedzy eksperckiej.

Poprawka 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
wspólnotowych uczestników rynków 
finansowych, ich pracowników, a także 
konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Giełd i Papierów 
Wartościowych wchodzi 30 członków, 
reprezentujących uczestników rynków 
finansowych UE, ich pracowników, a także 
konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych. Żadna z 
zainteresowanych stron nie dysponuje 
absolutną większością w Grupie. Każda 
podgrupa zainteresowanych stron składa 
się z równej liczby przedstawicieli. W 
Grupie Zainteresowanych Stron rezerwuje 
się co najmniej pięć miejsc dla 
przedstawicieli konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „w stosunku gwarantującym równowagę” jest niejasne. Reprezentacja 
zainteresowanych stron w ramach Grupy Zainteresowanych Stron nie powinna powielać 
sytuacji obecnej w większości byłych i obecnych grup WE gromadzących zainteresowane 
strony lub grup eksperckich, w których liczba przedstawicieli sektora przemysłu wyraźnie 
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przewyższa reprezentację innych zainteresowanych stron. W związku z tym każda podgrupa 
zainteresowanych stron musi składać się z równej liczby przedstawicieli. Należy zapewnić 
stałe konsultacje z Grupą Zainteresowanych Stron, czego z pewnością nie zagwarantują dwa 
posiedzenia rocznie.

Poprawka 432
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę
wspólnotowych uczestników rynków 
finansowych, ich pracowników, a także
konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę
unijnych uczestników rynków 
finansowych a także osoby korzystające z 
usług finansowych. Co najmniej 5 
członków to niezależni, wybitni naukowcy.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa wspiera właściwy organ poprzez udzielanie porad technicznych i powinna składać się 
z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Ponieważ zarówno konsumenci, jak i 
inwestorzy są użytkownikami usług finansowych, nie ma potrzeby zawierania wyraźnego 
odniesienia do tych grup. Środki nadzorcze nie mają wpływu na pracowników.

Poprawka 433
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę
wspólnotowych uczestników rynków 

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
uczestników rynków finansowych UE, a 
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finansowych, ich pracowników, a także
konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych.

także osoby korzystające z usług 
finansowych. Co najmniej 5 członków to 
niezależni, wybitni naukowcy.

Or. en

Poprawka 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę
wspólnotowych uczestników rynków 
finansowych, ich pracowników, a także 
konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
uczestników rynków finansowych UE, ich 
pracowników, a także konsumentów, 
inwestorów i osoby korzystające z usług 
finansowych. Żadna z zainteresowanych 
stron w Grupie nie ma silniejszej pozycji 
niż inne strony.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić właściwe i sprawiedliwe funkcjonowanie Grupy Zainteresowanych Stron 
pod każdym względem. Należy wyjaśnić sformułowanie „w stosunku gwarantującym 
równowagę”. Należy zapewnić stałe konsultacje z Grupą Zainteresowanych Stron, czego z 
pewnością nie zagwarantują dwa posiedzenia rocznie. 

Poprawka 435
Thijs Berman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę
wspólnotowych uczestników rynków 
finansowych, ich pracowników, a także 

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
uczestników rynków finansowych UE,
przedstawicieli związków zawodowych, a 
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konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych.

także przedstawicieli organizacji 
zrzeszających konsumentów, inwestorów i 
osoby korzystające z usług finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Związki zawodowe i organizacje zrzeszające konsumentów są zorganizowanymi 
przedstawicielami pracowników i konsumentów. Ze względu na ich dogłębną znajomość 
międzysektorowych działań są oni wręcz predestynowani do ochrony interesów pracowników 
i konsumentów w Grupie Zainteresowanych Stron.

Poprawka 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę
wspólnotowych uczestników rynków 
finansowych, ich pracowników, a także 
konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę
unijnych uczestników rynków 
finansowych, ich pracowników, a także 
konsumentów, inwestorów i osoby 
korzystające z usług finansowych.

Or. en

Poprawka 437
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa może powoływać grupy robocze do 
spraw technicznych, do których możliwe 
będzie wyznaczanie kolejnych ekspertów, 
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by zagwarantować dostępność niezbędnej 
ekspertyzy technicznej.

Or. en

Poprawka 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co najmniej 5 członków to niezależni, 
wybitni naukowcy.

Or. en

Poprawka 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Liczba członków reprezentujących 
zawodowych uczestników rynku, w tym 
ich pracowników, nie przekracza 15. Co 
najmniej 5 z nich muszą stanowić 
przedstawiciele pracowników.

Or. en
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Poprawka 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych zbiera się 
co najmniej dwa razy w roku.

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych zbiera się 
co najmniej cztery razy w roku.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „w stosunku gwarantującym równowagę” jest niejasne. Reprezentacja 
zainteresowanych stron w ramach Grupy Zainteresowanych Stron nie powinna powielać 
sytuacji obecnej w większości byłych i obecnych grup WE gromadzących zainteresowane 
strony lub grup eksperckich, w których liczba przedstawicieli sektora przemysłu wyraźnie 
przewyższa reprezentację innych zainteresowanych stron. W związku z tym każda podgrupa 
zainteresowanych stron musi składać się z równej liczby przedstawicieli. Należy zapewnić 
stałe konsultacje z Grupą Zainteresowanych Stron, czego z pewnością nie zagwarantują dwa 
posiedzenia rocznie.

Poprawka 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych zbiera się 
co najmniej dwa razy w roku.

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych zbiera się 
co najmniej cztery razy w roku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić właściwe i sprawiedliwe funkcjonowanie Grupy Zainteresowanych Stron 
pod każdym względem. Należy wyjaśnić sformułowanie „w stosunku gwarantującym 
równowagę”. Należy zapewnić stałe konsultacje z Grupą Zainteresowanych Stron, czego z 
pewnością nie zagwarantują dwa posiedzenia rocznie. 
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Poprawka 442
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych zbiera się 
co najmniej dwa razy w roku.

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych zbiera się 
co najmniej cztery razy w roku.

Or. en

Poprawka 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych zbiera się
co najmniej dwa razy w roku.

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych zbiera się
raz na kwartał.

Or. en

Poprawka 444
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Członków Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Giełd i Papierów 
Wartościowych wyznacza Rada Organów 
Nadzoru ESMA na wniosek odpowiednich 
zainteresowanych stron.

3. Członków Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Giełd i Papierów 
Wartościowych wyznacza Rada Organów 
Nadzoru ESMA na wniosek odpowiednich 
zainteresowanych stron. Zainteresowane 
Strony są faktycznie zaangażowane w 
wybór swych przedstawicieli.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić takie funkcjonowanie Grupy Zainteresowanych Stron, by wszystkie strony 
wchodzące w jej skład miały w praktyce takie same warunki i możliwości wniesienia 
własnego wkładu w prace. Oznacza to, że przedstawiciele zainteresowanych stron nie 
powinni być uzależenieni od zasobów organizacji, którą reprezentują, ponieważ spowoduje to 
wyraźną nierównowagę w ilości i jakości pracy, jakiej poszczególni przedstawiciele będą 
mogli się podjąć. Odnosi się to do przedstawicieli pracowników sektora, konsumentów, MŚP i 
innych. 

Poprawka 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W podejmowanej w tej sprawie decyzji 
Rada Organów Nadzoru zapewnia, w 
miarę możliwości, odpowiednią 
równowagę geograficzną i reprezentację 
zainteresowanych stron z całej Wspólnoty.

skreślony

Or. en

Poprawka 446
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W podejmowanej w tej sprawie decyzji 
Rada Organów Nadzoru zapewnia, w 
miarę możliwości, odpowiednią 
równowagę geograficzną i reprezentację 
zainteresowanych stron z całej Wspólnoty.

W podejmowanej w tej sprawie decyzji 
Rada Organów Nadzoru zapewnia, że 
wszyscy członkowie niebędący 
przedstawicielami zawodowych 
uczestników rynku lub ich pracowników 
ujawniają wszelki potencjalny konflikt 
interesów. Rada zapewnia też, w miarę 
możliwości, odpowiednią równowagę 
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geograficzną i reprezentację 
zainteresowanych stron z całej Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić takie funkcjonowanie Grupy Zainteresowanych Stron, by wszystkie strony 
wchodzące w jej skład miały w praktyce takie same warunki i możliwości wniesienia 
własnego wkładu w prace. Oznacza to, że przedstawiciele zainteresowanych stron nie 
powinni być uzależenieni od zasobów organizacji, którą reprezentują, ponieważ spowoduje to 
wyraźną nierównowagę w ilości i jakości pracy, jakiej poszczególni przedstawiciele będą 
mogli się podjąć. Odnosi się to do przedstawicieli pracowników sektora, konsumentów, MŚP i 
innych. 

Dostęp do informacji jest sprawą najwyższej wagi.

Poprawka 447
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W podejmowanej w tej sprawie decyzji 
Rada Organów Nadzoru zapewnia, w 
miarę możliwości, odpowiednią 
równowagę geograficzną i reprezentację 
zainteresowanych stron z całej Wspólnoty.

W podejmowanej w tej sprawie decyzji 
Rada Organów Nadzoru zapewnia, w 
miarę możliwości, odpowiednią 
równowagę geograficzną i w zakresie płci 
oraz reprezentację zainteresowanych stron 
z całej Unii.

Or. en

Poprawka 448
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Giełd i Papierów 
Wartościowych ESMA zapewnia 

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Giełd i Papierów 
Wartościowych ESMA zapewnia 



AM\809369PL.doc 81/92 PE439.919v01-00

PL

odpowiednią pomoc sekretariatu. odpowiednią pomoc sekretariatu oraz 
odpowiedni zwrot kosztów podróży i 
utrzymania, jak i zgodę na uczestnictwo w 
działaniach w odniesieniu do tych 
członków, dla których brak zwrotu 
kosztów oznaczałby niemożność wzięcia w 
nich udziału. Europejski budżet powinien 
również przewidzieć właściwe 
finansowanie ośrodka doradztwa, gdzie 
profesjonalni eksperci w dziedzinie 
prawodawstwa w zakresie usług 
finansowych i nadzoru mogą udzielać 
porad technicznych wyłącznie firmom 
inwestycyjnym, MŚP i organizacjom 
konsumenckim, aby wesprzeć ich wkład w 
grupy doradztwa zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 449
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Giełd i Papierów 
Wartościowych ESMA zapewnia 
odpowiednią pomoc sekretariatu.

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Giełd i Papierów 
Wartościowych ESMA zapewnia dostęp do 
wszelkich informacji i odpowiednią pomoc 
sekretariatu. Niezawodowi członkowie 
otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za 
swą pracę.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zapewnić takie funkcjonowanie Grupy Zainteresowanych Stron, by wszystkie strony 
wchodzące w jej skład miały w praktyce takie same warunki i możliwości wniesienia 
własnego wkładu w prace. Oznacza to, że przedstawiciele zainteresowanych stron nie 
powinni być uzależenieni od zasobów organizacji, którą reprezentują, ponieważ spowoduje to 
wyraźną nierównowagę w ilości i jakości pracy, jakiej poszczególni przedstawiciele będą 
mogli się podjąć. Odnosi się to do przedstawicieli pracowników sektora, konsumentów, MŚP i 
innych. 

Dostęp do informacji jest sprawą najwyższej wagi.

Poprawka 450
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkom Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
reprezentującym organizacje non-profit 
przyznaje się specjalny budżet. Budżet ten 
jest zatwierdzany przez Radę Organów 
Nadzoru i zawiera wystarczające środki 
na pokrycie wydatków związanych z 
organizacją posiedzeń przygotowawczych i 
uczestnictwem w nich oraz zamawianiem 
zewnętrznych analiz i opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić takie funkcjonowanie Grupy Zainteresowanych Stron, by wszystkie strony 
wchodzące w jej skład miały w praktyce takie same warunki i możliwości wniesienia 
własnego wkładu w prace. Oznacza to, że przedstawiciele zainteresowanych stron nie 
powinni być uzależenieni od zasobów organizacji, którą reprezentują, ponieważ spowoduje to 
wyraźną nierównowagę w ilości i jakości pracy, jakiej poszczególni przedstawiciele będą 
mogli się podjąć. Odnosi się to do przedstawicieli pracowników sektora, konsumentów, MŚP i 
innych.

Poprawka 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkom Grupy Zainteresowanych Stron 
reprezentującym organizacje non-profit 
zapewnia się odpowiedni zwrot kosztów.

Or. en

Poprawka 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkom Grupy Zainteresowanych Stron 
reprezentującym organizacje non-profit 
zapewnia się odpowiedni zwrot kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić właściwe i sprawiedliwe funkcjonowanie Grupy Zainteresowanych Stron 
pod każdym względem. 

Należy zapewnić takie funkcjonowanie Grupy Zainteresowanych Stron, by wszystkie strony 
wchodzące w jej skład miały w praktyce takie same warunki i możliwości wniesienia 
własnego wkładu w prace. Oznacza to, że przedstawiciele zainteresowanych stron nie 
powinni być uzależenieni od zasobów organizacji, którą reprezentują, ponieważ spowoduje to 
wyraźną nierównowagę w ilości i jakości pracy, jakiej poszczególni przedstawiciele będą 
mogli się podjąć. Odnosi się to do przedstawicieli pracowników sektora, konsumentów, MŚP i 
innych. 
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Poprawka 453
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kadencja członków Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych wynosi dwa i pół 
roku, po tym okresie wybierani są nowi 
członkowie

4. Kadencja członków Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych wynosi pięć lat, 
po tym okresie wybierani są nowi 
członkowie.

Or. en

Poprawka 454
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie grupy mogą pełnić swoje 
funkcje przez dwie kolejne kadencje. 

skreślony

Or. en

Poprawka 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewodniczący jest wybierany przez 
członków.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby umocnić niezależność Grupy Zainteresowanych Stron od zarządu ESMA, przewodniczący 
grupy musi być wybierany przez członków Grupy, a nie przez zarząd ESMA.

Poprawka 456
Thijs Berman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu umożliwienia pełnienia funkcji 
konsultacyjnej ESMA przekazuje Grupie 
Zainteresowanych Stron wszelkie 
niezbędne informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Zainteresowanych Stron jest całkowicie niezależna od ESMA w zakresie posiadanych 
informacji. Gdy ESMA zasięga opinii, powinien ułatwić Grupie Zainteresowanych Stron 
dostęp do właściwych informacji.

Poprawka 457
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
może przedstawiać ESMA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami ESMA
określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
może przedstawiać ESMA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami ESMA, w tym w 
odniesieniu do wypracowania wspólnego 
stanowiska z Europejskim Organem
Nadzoru (bankowość) i Europejskim 
Organem Nadzoru (ubezpieczenia 
i pracownicze programy emerytalne) 
zgodnie z postanowieniami art. 42, ze 
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szczególnym uwzględnieniem zadań 
określonych w art. 7 i 8.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Zainteresowanych Stron powinna również mieć możliwość wniesienia stosownego 
wkładu w proces podejmowania decyzji w odniesieniu do konglomeratów finansowych 
prowadzących działalność bankową lub wszelkich innych zadań podjętych przez ESA, mimo iż 
art. 7 i 8 powinny pozostać w centrum jej zainteresowania.

Poprawka 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych
może przedstawiać ESMA swoje opinie i
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami ESMA 
określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych
przedstawia ESMA swoje opinie i doradza
mu we wszelkich kwestiach. Każdorazowo 
w przypadku wydawania opinii lub porady 
przez Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
należy ujawnić wszelki ewentualny 
konflikt interesów dotyczący członków 
Grupy.

Or. en

Poprawka 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
może przedstawiać ESMA swoje opinie i 

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
może przedstawiać ESMA swoje opinie i 
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doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami ESMA 
określonymi w art. 7 i 8.

doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami ESMA 
określonymi w art. 7-19.

Or. en

Uzasadnienie

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Poprawka 460
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
może przedstawiać ESMA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami ESMA 
określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
może przedstawiać ESMA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami ESMA 
określonymi w art. 7-19.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować właściwe konsultacje z Grupą Zainteresowanych Stron w odniesieniu 
do wszelkich kwestii mających znaczenie dla zainteresowanych stron. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinna uczestniczyć w konsultacjach 
szerszego zakresu zadań, opisanych w artykułach 7-19. 

Jeżeli porządek prac jest ustalany przez ESMA, zapewne zasypie on Grupę Zainteresowanych 
Stron nieistotnymi sprawozdaniami.

Poszczególne grupy zainteresowanych stron z racji swojej przynależności będą miały różne 
interesy i opinie. Należy umożliwić konsumentom i innym użytkownikom przedstawienie 
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własnej opinii, która niekoniecznie będzie odzwierciedlała stanowisko większości Grupy 
Zainteresowanych Stron. 

Poprawka 461
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
może przedstawiać ESMA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami ESMA 
określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
może przedstawiać ESMA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami ESMA 
określonymi w art. 7, 8, 9 i 10.

Or. en

Poprawka 462
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych decyduje 
o kwestiach mających znaczenie z punktu 
widzenia konsultacji oraz ma możliwość 
wpływania na kształt porządku obrad. 
Wszyscy przedstawiciele zasiadający w 
Grupie mają możliwość wniesienia 
własnego wkładu. Ostateczna decyzja 
dotycząca proponowanych punktów obrad 
jest podejmowana przez Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych, przy czym 
każda z podgrup innych zainteresowanych 
stron ma prawo do umieszczenia własnych 
punktów w porządku obrad. Każda z 
podgrup innych zainteresowanych stron 
ma swobodę przedstawiania ESMA swych 
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opinii i porad, które niekoniecznie są 
opiniami większości Grupy 
Zainteresowanych Stron.

Or. en

Uzasadnienie

W Grupie Zainteresowanych Stron z racji jej składu będą różne interesy i opinie. Należy 
umożliwić konsumentom i innym użytkownikom przedstawienie własnej opinii, która 
niekoniecznie będzie odzwierciedlała stanowisko większości Grupy Zainteresowanych Stron. 
Odmówienie zainteresowanym stronom tego prawa może spowodować paraliż prac Grupy.

Poprawka 463
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron decyduje 
o kwestiach mających znaczenie z punktu 
widzenia konsultacji oraz ma możliwość 
wpływania na kształt porządku obrad. 
Wszyscy przedstawiciele zasiadający w 
Grupie mają możliwość wniesienia 
własnego wkładu. Ostateczna decyzja 
dotycząca proponowanych punktów obrad 
jest podejmowana przez Grupę 
Zainteresowanych Stron, przy czym każda 
z podgrup innych zainteresowanych stron 
ma prawo do umieszczenia własnych 
punktów w porządku obrad.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zagwarantować właściwe konsultacje z Grupą Zainteresowanych Stron w odniesieniu 
do wszelkich kwestii mających znaczenie dla zainteresowanych stron. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinna uczestniczyć w konsultacjach 
szerszego zakresu zadań, opisanych w artykułach 7-19. 

Jeżeli porządek prac jest ustalany przez ESMA, zapewne zasypie on Grupę Zainteresowanych 
Stron nieistotnymi sprawozdaniami.

Poszczególne grupy zainteresowanych stron z racji swojej przynależności będą miały różne 
interesy i opinie. Należy umożliwić konsumentom i innym użytkownikom przedstawienie 
własnej opinii, która niekoniecznie będzie odzwierciedlała stanowisko większości Grupy 
Zainteresowanych Stron. 

Poprawka 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron decyduje 
o kwestiach mających znaczenie z punktu 
widzenia konsultacji oraz o kształcie 
porządku obrad.

Or. en

Poprawka 465
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda z podgrup innych 
zainteresowanych stron ma swobodę 
przedstawiania ESMA swych opinii i 
porad, które niekoniecznie są opiniami 
większości Grupy Zainteresowanych 
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Stron.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować właściwe konsultacje z Grupą Zainteresowanych Stron w odniesieniu 
do wszelkich kwestii mających znaczenie dla zainteresowanych stron. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinna uczestniczyć w konsultacjach 
szerszego zakresu zadań, opisanych w artykułach 7-19. 

Jeżeli porządek prac jest ustalany przez ESMA, zapewne zasypie on Grupę Zainteresowanych 
Stron nieistotnymi sprawozdaniami.

Poszczególne grupy zainteresowanych stron z racji swojej przynależności będą miały różne 
interesy i opinie. Należy umożliwić konsumentom i innym użytkownikom przedstawienie 
własnej opinii, która niekoniecznie będzie odzwierciedlała stanowisko większości Grupy 
Zainteresowanych Stron. 

Poprawka 466
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
uchwala swój regulamin wewnętrzny.

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
uchwala swój regulamin wewnętrzny na 
podstawie porozumienia większości dwóch 
trzecich swych członków.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na prawdopodobieństwo wystąpienia znacznych rozbieżności opinii w łonie Grupy 
Zainteresowanych Stron ważne jest ustanowienie już na początku rygorystycznego 
regulaminu. Najlepiej osiągnąć to poprzez zapewnienie poparcia co najmniej dwóch trzecich 
członków. Uniemożliwi to również przedstawicielom jednej grupy zainteresowanych stron 
uzyskanie przewagi w procesie podejmowania decyzji.
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Poprawka 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
uchwala swój regulamin wewnętrzny.

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych 
uchwala swój regulamin wewnętrzny i 
wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego.

Or. en


