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Poprawka 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) ułatwianie wymiany informacji między 
krajowymi organami nadzoru;

(1) ułatwianie wymiany informacji między 
krajowymi organami nadzoru, z należytym 
uwzględnieniem poufności informacji;

Or. de

Uzasadnienie

Należy zagwarantować zachowanie poufności we wszystkich sytuacjach, w których dochodzi 
do wymiany informacji. Jest to niezwykle istotne, aby uniknąć niekorzystnych reakcji 
rynkowych oraz chronić odnośne przedsiębiorstwa. 

Poprawka 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) określanie zakresu i sprawdzanie 
wiarygodności informacji, które powinny 
być udostępnione wszystkim 
zainteresowanym krajowym organom 
nadzoru;

(2) określanie zakresu i sprawdzanie 
wiarygodności informacji, które powinny 
być udostępnione wszystkim 
zainteresowanym krajowym organom 
nadzoru, z należytym uwzględnieniem 
poufności informacji;

Or. de

Uzasadnienie

Należy zagwarantować zachowanie poufności we wszystkich sytuacjach, w których dochodzi 
do wymiany informacji. Jest to niezwykle istotne, aby uniknąć niekorzystnych reakcji 
rynkowych oraz chronić odnośne przedsiębiorstwa. 
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Poprawka 386
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) przyjmując wszystkie właściwe środki 
w sytuacjach finansowej niestabilności i 
kryzysu z myślą o uzyskaniu wspólnej 
reakcji - jak najszybciej i w jak 
najbardziej automatyczny sposób – ze 
strony właściwych krajowych organów 
nadzoru;

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) przyjmując wszystkie właściwe środki 
w sytuacjach finansowej niestabilności i 
kryzysu z myślą o ułatwieniu koordynacji 
działań podejmowanych przez właściwe 
krajowe organy nadzoru;

Or. en
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Poprawka 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) działając jako główny odbiorca 
sprawozdawczości dla instytucji czynnej w 
więcej niż jednym państwie członkowskim. 
Wraz z otrzymaniem sprawozdań organ 
podzieli się informacjami z uprawnionymi 
organami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach EBA ustanowi techniczne normy wdrażania przepisów kapitałowych i 
innych (zob. dyrektywa o zasięgu ogólnym). Aby zapewnić, że wszystkie organy nadzoru 
działają w oparciu o te same zdarzenia oraz by koordynacja w przypadku kryzysu przebiegała 
bez zarzutu, EBA powinien stać się odbiorcą sprawozdawczości, w ten sposób unikając 
powielania obowiązków sprawozdawczości, jakie obecnie istnieją na poziomie państw 
członkowskich. 

Poprawka 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności, EIOPA uruchamia i 
koordynuje, we współpracy z ESRB, 
ogólnowspólnotowe oceny odporności 
instytucji finansowych na niekorzystne 
zmiany na rynku. W tym celu EIOPA 
opracowuje, na potrzeby stosowania przez 
krajowe organy nadzoru:

W szczególności, Organ uruchamia i 
koordynuje, we współpracy z ESRB, 
ogólnowspólnotowe oceny odporności 
instytucji finansowych na niekorzystne 
zmiany na rynku oraz zagrożenia 
wynikające z cech produktów 
finansowych i procesów dystrybucji. W 
tym celu Organ opracowuje, na potrzeby 
stosowania przez krajowe organy nadzoru:

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 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wspólną metodykę oceny wpływu cech 
produktów i procesów dystrybucji na 
sytuację finansową instytucji i ochronę 
konsumentów;

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”.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EIOPA w odpowiedni sposób 
uwzględnia rozwój sytuacji oraz 

3. Organ w odpowiedni sposób uwzględnia 
rozwój sytuacji oraz zagrożenia i słabości 
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zagrożenia i słabości na poziomie 
międzysektorowym, współpracując przy 
tym ściśle z Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego oraz Europejskim 
Organem Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych.

na poziomie międzysektorowym, 
współpracując przy tym ściśle z 
Europejskim Organem Nadzoru 
(Bankowego) oraz Europejskim Organem 
Nadzoru (Giełd i Papierów 
Wartościowych) a także z Europejskim 
Organem Nadzoru (Wspólny Komitet).

Or. en

Poprawka 392
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ 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 
forach, które zajmują się sprawami 
krajowymi i kwestiami istotnymi dla ich 
funkcji i uprawnień wynikających z prawa 
unijnego. 

Or. en

Poprawka 393
Kay Swinburne

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla praw krajowych 
organów nadzoru, Organ reprezentuje 
Unię Europejską na wszystkich forach 
międzynarodowych dotyczących regulacji 
i nadzoru instytucji objętych 
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prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA zapewnia pomoc w 
przygotowywaniu decyzji w sprawie 
równoważności systemów nadzoru w 
krajach trzecich zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2.

Organ zapewnia pomoc w 
przygotowywaniu decyzji w sprawie 
równoważności systemów nadzoru w 
krajach trzecich zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 7a-7d w celu dokonywania 
ocen równoważności, o których mowa w 
niniejszym akapicie.

Or. en
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Poprawka 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 397
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 EIOPA może, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek krajowych 
organów nadzoru, 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 Organ może z własnej 
inicjatywy lub na wniosek krajowych 
organów nadzoru monitorować oceny i 
udzielać pomocnych informacji z myślą o 
usprawnieniu i zapewnieniu 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 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W oparciu o wspólne wytyczne Organ 
może przeprowadzić zmianę procedury 
oceny na mocy dyrektywy 2007/44/WE. 
Wraz z otrzymaniem powiadomienia
Organ będzie koordynował działania z 
właściwymi krajowymi organami.

Or. en

Uzasadnienie

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).

Poprawka 399
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek EIOPA krajowe organy 
nadzoru i inne organy władzy publicznej 
państwa członkowskiego przekazują 
EIOPA wszelkie informacje niezbędne do 
wykonywania obowiązków nałożonych na 
EIOPA na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

1. Na wniosek Organu uprawnione organy 
nadzoru państwa członkowskiego 
przekazują mu wszelkie informacje 
niezbędne do wykonywania obowiązków 
nałożonych na Organ na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Organ może również zwrócić się o 
przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu. Gdzie to właściwe, we 
wnioskach tych wykorzystywane są 
wspólne formaty sprawozdawcze na 
ujednoliconym poziomie.

Or. en

Poprawka 401
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Na wniosek EIOPA krajowe organy 
nadzoru i inne organy władzy publicznej 
państwa członkowskiego wspierają 
EIOPA w gromadzeniu tych informacji.

Or. en
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Poprawka 402
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Na wniosek EIOPA krajowe organy 
nadzoru i inne organy władzy publicznej 
państwa członkowskiego wspierają 
EIOPA w gromadzeniu tych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten doprowadzi do powielenia obowiązku sprawozdawczości dla instytucji 
finansowych i do ewentualnych konfliktów lojalności dla odnośnych instytucji.  Krajowe 
organy nadzoru nie muszą być punktami kontaktowymi. Nie jest korzystne ustanawianie wielu 
poziomów sprawozdawczości, dlatego nowa struktura nadzorcza powinna wykorzystać 
istniejące szczeble sprawozdawczości.

Poprawka 403
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy informacje nie są
dostępne lub nie są terminowo 

skreślony
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udostępniane przez krajowe organy 
nadzoru i inne organy władzy publicznej 
państw członkowskich, EIOPA może 
wystąpić z wnioskiem o przekazanie 
danych bezpośrednio do odpowiednich 
instytucji finansowych i innych stron, 
podając uzasadnienie. EIOPA informuje 
krajowe organy nadzoru, których to 
dotyczy, o wystosowanych wnioskach.
Na wniosek EIOPA krajowe organy 
nadzoru i inne organy władzy publicznej 
państwa członkowskiego wspierają 
EIOPA w gromadzeniu tych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten doprowadzi do powielenia obowiązku sprawozdawczości dla instytucji 
finansowych i do ewentualnych konfliktów lojalności dla odnośnych instytucji.  Krajowe 
organy nadzoru nie muszą być punktami kontaktowymi. Nie jest korzystne ustanawianie wielu 
poziomów sprawozdawczości, dlatego nowa struktura nadzorcza powinna wykorzystać 
istniejące szczeble sprawozdawczości.

Poprawka 404
Kay Swinburne

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 krajowe organy 
nadzoru i inne organy władzy publicznej 
państw członkowskich, EIOPA może 
wystąpić z wnioskiem o przekazanie 
danych bezpośrednio do odpowiednich 
instytucji finansowych i innych stron, 
podając uzasadnienie. EIOPA informuje 
krajowe organy nadzoru, których to 
dotyczy, o wystosowanych wnioskach.

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

Or. en

Poprawka 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 krajowe organy 
nadzoru i inne organy władzy publicznej 
państw członkowskich, EIOPA może 
wystąpić z wnioskiem o przekazanie 
danych bezpośrednio do odpowiednich 
instytucji finansowych i innych stron, 
podając uzasadnienie. EIOPA informuje 
krajowe organy nadzoru, których to 
dotyczy, o wystosowanych wnioskach.

W przypadku gdy informacje nie są 
dostępne, EIOPA może wystąpić z 
wnioskiem o przekazanie danych 
bezpośrednio do odpowiednich instytucji 
finansowych i innych stron, podając 
uzasadnienie. EIOPA informuje krajowe 
organy nadzoru, których to dotyczy, o 
wystosowanych wnioskach.

Or. it

Uzasadnienie

Należy w miarę możliwości wykorzystywać istniejące systemy sprawozdawczości. Aby nie 
dopuścić do powielania wysiłków i zbędnych wydatków, ważne jest unikanie, tam gdzie to 
możliwe, przygotowywania dodatkowych wniosków o informacje na różnych poziomach.

Poprawka 406
Kay Swinburne

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na wniosek krajowego organu 
nadzoru państwa członkowskiego Organ 
może dostarczyć 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

Poprawka 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Podczas realizacji zadań określonych w 
niniejszym rozporządzeniu EIOPA w 
najwyższym stopniu uwzględnia 
ostrzeżenia i zalecenia ESRB.

6. Podczas realizacji zadań określonych w 
niniejszym rozporządzeniu Organ 
uwzględnia ostrzeżenia i zalecenia ESRB.

Or. en
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Poprawka 409
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych

Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych

Or. en

Uzasadnienie

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

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami EIOPA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

1. Do celów prowadzenia konsultacji 
z zainteresowanymi stronami w 
dziedzinach związanych z zadaniami 
EIOPA, powołuje się Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych. 
Odnośnie do wszystkich istotnych decyzji i 
działań podejmowanych przez organ 
zasięga się opinii Grupy 
Zainteresowanych Stron. Jeżeli w nagłym 
przypadku niemożliwe jest 
natychmiastowe zasięgnięcie takiej opinii, 
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Grupa Zainteresowanych Stron zostaje 
jak najszybciej poinformowana o decyzji.

Or. en

Poprawka 411
Sharon Bowles

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 EIOPA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

1. Organ powołuje dwie grupy 
zainteresowanych stron, to jest jedną 
Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz jedną
grupę Zainteresowanych Stron 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami EIOPA.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 412
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
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zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami EIOPA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami EIOPA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz 
Grupę Zainteresowanych Stron 
Pracowniczych Programów Emerytalnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby uwzględnić podstawowe różnice między funduszami ubezpieczeniowymi a pracowniczymi 
programami emerytalnymi, Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń, 
Reasekuracji i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozdziela się na: (i) Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji, oraz (ii) Grupę 
zainteresowanych Stron Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Poprawka 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, 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 Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych Unii, ich pracowników, a 
także konsumentów i osoby korzystające z 
usług ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych oraz z pracowniczych 
programów emerytalnych.

Co najmniej 5 członków to niezależni, 
pierwszoplanowi naukowcy.
Liczba członków reprezentujących 
uczestników rynku zaangażowanych 
zawodowo, w tym ich pracowników, nie 
przekracza 15. Przynajmniej 5 z nich musi 
być przedstawicielami pracowników. 
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Or. en

Poprawka 414
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
Unii, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. W 
skład Grupy Zainteresowanych Stron 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
instytucje pracownicze programów 
emerytalnych Unii Europejskiej, ich 
członków i beneficjentów, a także 
instytucje finansujące.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
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include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Poprawka 415
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych.

2. W skład każdej Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń i Reasekuracji reprezentuje
w stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, ich pracowników, a 
także konsumentów i osoby korzystające z 
usług ubezpieczeniowych.  Grupa 
Zainteresowanych Stron Pracowniczych 
Programów Emerytalnych reprezentuje w 
stosunku gwarantującym równowagę 
pracownicze programy emerytalne, ich 
członków i beneficjentów, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
pracowniczych programów emerytalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uwzględnić podstawowe różnice między funduszami ubezpieczeniowymi a pracowniczymi 
programami emerytalnymi, Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń, 
Reasekuracji i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozdziela się na: (i) Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji, oraz (ii) Grupę 
zainteresowanych Stron Pracowniczych Programów Emerytalnych.
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Poprawka 416
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków. Nie więcej niż 15 
członków będzie reprezentowało zakłady 
ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, 
pośredników ubezpieczeniowych i 
pracownicze programy emerytalne. Co 
najmniej pięciu członków reprezentuje 
firmy inwestycyjne, pracowników (jak 
związki zawodowe) i konsumentów oraz
osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych. Co najmniej pięciu 
członków to niezależni, wybitni naukowcy.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe jest zapewnienia, by przedstawiciele sektora byli właściwie reprezentowani w 
grupie, biorąc pod uwagę skomplikowany i specyficzny dla sektora charakter niektórych 
porad, jakich oczekuje się od grupy zainteresowanych stron. Przedstawiciele sektora nie 
powinni jednak reprezentować więcej niż połowę jej członków; naukowcy powinni być w niej 
również obecni, aby dostarczać dodatkowej, nie obarczonej uprzedzeniami wiedzy fachowej.

Poprawka 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 

2.  W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
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wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych.

wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
instytucje kredytowe i inwestycyjne Unii, 
ich pracowników, a także konsumentów i 
osoby korzystające z usług bankowych
oraz przedstawicieli MŚP. Co najmniej 5 
członków to niezależni, pierwszoplanowi 
naukowcy. Liczba członków 
reprezentujących uczestników rynku nie 
przekracza 10. Co najmniej 10 członków 
wybieranych jest przez organizacje MŚP.

Or. en

Poprawka 418
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych UE, ich pracowników, a 
także konsumentów i osoby korzystające z 
usług ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych oraz z pracowniczych 
programów emerytalnych. W skład Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi co najmniej 10 przedstawicieli 
konsumentów, a także użytkownicy, jak 
powiernicy funduszy emerytalnych, 5 
przedstawicieli pracowników, 5 
niezależnych, pierwszoplanowych 
naukowców i co najmniej 10 
przedstawicieli z organizacji 
nadzorowanych instytucji.  



AM\809582PL.doc 23/108 PE439.927v01-00

PL

Or. en

Poprawka 419
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 Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
oraz z pracowniczych programów 
emerytalnych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wchodzi 30 członków, reprezentujących w 
stosunku gwarantującym równowagę 
zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 
oraz instytucje pracowniczych programów 
emerytalnych UE, związków zawodowych i 
organizacji społecznych, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
ubezpieczeniowych. Żadna z 
zainteresowanych stron w grupie nie ma 
silniejszej pozycji od innej. Co najmniej 
pięciu członków to niezależni naukowcy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy za wszelką cenę zapewnić właściwe i sprawiedliwe funkcjonowanie grupy 
zainteresowanych stron. Należy sprecyzować sformułowanie: „w zrównoważonych 
proporcjach”. Należy zapewnić ciągłe zasięganie opinii zainteresowanych stron, czego na 
pewno nie umożliwią dwa spotkania rocznie. 

Poprawka 420
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
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zbiera się co najmniej dwa razy w roku. zbiera się co najmniej cztery razy w roku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy za wszelką cenę zapewnić właściwe i sprawiedliwe funkcjonowanie grupy 
zainteresowanych stron. Należy wyjaśnić sformułowanie: „w zrównoważonych proporcjach”. 
Należy zapewnić ciągłe zasięganie opinii zainteresowanych stron, czego na pewno nie 
umożliwią dwa spotkania rocznie. 

Poprawka 421
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

Grupy Zainteresowanych Stron zbierają
się co najmniej dwa razy w roku

Or. en

Uzasadnienie

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here  is made 
to occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.
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Poprawka 422
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
zbiera się co najmniej cztery razy w roku.

Or. en

Poprawka 423
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Członków Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wyznacza Rada Organów Nadzoru EIOPA,

3. Członków Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji 
i Grupy Zainteresowanych Stron
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wyznacza Rada Organów Nadzoru EIOPA 
na wniosek odpowiednich 
zainteresowanych stron. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby uwzględnić podstawowe różnice między funduszami ubezpieczeniowymi a pracowniczymi 
programami emerytalnymi, Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń, 
Reasekuracji i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozdziela się na: (i) Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz (ii) Grupę 
Zainteresowanych Stron Pracowniczych Programów Emerytalnych.
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Poprawka 424
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Członków Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, 
Reasekuracji i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych wyznacza Rada Organów 
Nadzoru EIOPA na wniosek odpowiednich 
zainteresowanych stron.

3. Członków Grup Zainteresowanych 
Stron wyznacza Rada Organów Nadzoru 
EIOPA na wniosek odpowiednich 
zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 425
Sharon Bowles

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 reprezentację 
zainteresowanych stron z całej Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 426
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 płciową oraz
reprezentację zainteresowanych stron z 
całej Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 427
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
EIOPA zapewnia odpowiednią pomoc 
sekretariatu.

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
EIOPA zapewnia odpowiednią pomoc 
sekretariatu i odpowiedni zwrot kosztów 
podróży i pobytu, jak również diety z 
tytułu prowadzonej działalności tym 
członkom, dla których brak zwrotu 
kosztów stanowiłby przeszkodę w udziale 
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w pracach grupy. 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 428
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
EIOPA zapewnia odpowiednią pomoc 
sekretariatu.

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń i 
Reasekuracji oraz Grupy 
Zainteresowanych Stron Pracowniczych 
Programów Emerytalnych Organ zapewnia 
odpowiednią pomoc sekretariatu. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby uwzględnić podstawowe różnice między funduszami ubezpieczeniowymi a pracowniczymi 
programami emerytalnymi, Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń, 
Reasekuracji i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozdziela się na: (i) Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz (ii) Grupę 
Zainteresowanych Stron Pracowniczych Programów Emerytalnych.
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Poprawka 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
EIOPA zapewnia odpowiednią pomoc 
sekretariatu.

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 
Organ zapewnia odpowiednią pomoc 
sekretariatu. Dla członków grupy 
zainteresowanych stron z organizacji typu 
non-profit przewiduje się odpowiednią 
finansową rekompensatę.

Or. en

Poprawka 430
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji 
i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych EIOPA zapewnia 
odpowiednią pomoc sekretariatu.

Na potrzeby Grup Zainteresowanych Stron 
Organ zapewnia odpowiednią pomoc 
sekretariatu

Or. en

Uzasadnienie

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Poprawka 431
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Z myślą o członkach Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, która reprezentuje 
organizacje typu non-profit, przewiduje 
się pewien budżet. Budżet ten zostaje 
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą i 
wystarcza on na pokrycie wydatków 
związanych z organizacją i udziałem w 
spotkaniach przygotowawczych oraz 
zamawiania badań zewnętrznych i opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba zapewnić, by grupa zainteresowanych stron funkcjonowała w taki sposób, by 
wszystkie zainteresowane strony w grupie w praktyce dysponowały tymi samymi warunkami i 
możliwościami udzielania się w grupie.  Oznacza to, że przedstawiciele zainteresowanych 
stron nie powinni musieć polegać na środkach z organizacji, które reprezentują, gdyż wiązać 
się to będzie z poważnym brakiem równowagi w ilości i jakości pracy, którą różni 
przedstawiciele w rzeczywistości mogą podjąć.  Chodzi tu o przedstawicieli pracowników w 
sektorze, konsumentów, MŚP i innych.

Poprawka 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dla członków grupy zainteresowanych 
stron, która reprezentuje organizacje typu 
non-profit, przewiduje się odpowiednią 
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finansową rekompensatę.

Or. en

Uzasadnienie

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. It 
must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work.
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME’s and others.

Poprawka 433
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kadencja członków Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wynosi dwa i pół roku, po tym okresie 
wybierani są nowi członkowie

4. Kadencja członków Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz Grupy 
Zainteresowanych Stron Pracowniczych 
Programów Emerytalnych wynosi dwa i 
pół roku, po tym okresie wybierani są nowi 
członkowie

Or. en

Uzasadnienie

Aby uwzględnić podstawowe różnice między funduszami ubezpieczeniowymi a pracowniczymi 
programami emerytalnymi, Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń, 
Reasekuracji i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozdziela się na: (i) Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz (ii) Grupę 
Zainteresowanych Stron Pracowniczych Programów Emerytalnych.
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Poprawka 434
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kadencja członków Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych
wynosi dwa i pół roku, po tym okresie 
wybierani są nowi członkowie

4. Kadencja członków Grup 
Zainteresowanych Stron wynosi dwa i pół 
roku, po tym okresie wybierani są nowi 
członkowie

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 435
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kadencja członków Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wynosi dwa i pół roku, po tym okresie 
wybierani są nowi członkowie

4. Kadencja członków Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
wynosi pięć lat, po tym okresie wybierani 
są nowi członkowie

Or. en
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Poprawka 436
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 437
Thijs Berman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. By Grupa Zainteresowanych Stron 
mogła spełnić swe zadania konsultacyjne, 
Organ udziela jej wszystkich koniecznych 
informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Zainteresowanych Stron jest w pełni uzależniona od Organu w zakresie jego 
informacji. Skoro Organ zasięga swej opinii, powinien ułatwić Zainteresowanym Stronom 
dostęp do istotnych informacji.

Poprawka 438
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
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może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA 
określonymi w art. 7 i 8.

może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA, w tym na 
temat uzyskania wspólnego stanowiska z 
Europejskim Organem Nadzoru 
(Bankowego) oraz Europejskim Organem 
Nadzoru (Giełd i Papierów 
Wartościowych), jak określono w art. 42, 
ze szczególnym uwzględnieniem zadań 
określonych w art. 7 i 8.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Zainteresowanych Stron powinna również być w stanie kształtować proces decyzyjny, 
który odnosi się do konglomeratów finansowych w przypadku, gdy te konglomeraty posiadają 
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe lub pracownicze programy emerytalne.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA 
określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
przedstawia Organowi swoje opinie i 
doradza mu we wszelkich kwestiach  W 
każdym przypadku wydawania przez 
Grupę Zainteresowanych Stron opinii lub 
porad ujawnia się wszelkie przypadki 
konfliktu interesów członków Grupy 
Zainteresowanych Stron  Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych.

Or. en
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Poprawka 440
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.  Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA 
określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz 
Grupa Zainteresowanych Stron z
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA 
określonymi w art. 7 i 8.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uwzględnić podstawowe różnice między funduszami ubezpieczeniowymi a pracowniczymi 
programami emerytalnymi, Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń, 
Reasekuracji i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozdziela się na: (i) Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz (ii) Grupę 
Zainteresowanych Stron Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Poprawka 441
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA 
określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupy Zainteresowanych Stron mogą 
przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami Organu.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.  Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA 
określonymi w art. 7 i 8.

5.  Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
przedstawia Organowi swoje opinie i 
doradza mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami Organu ze 
szczególnym uwzględnieniem zadań 
określonych w art. 7 i 8.

Or. en

Poprawka 443
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA 

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA 
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określonymi w art. 7 i 8. określonymi w art. 7, 8, 9 i 10.

Or. en

Poprawka 444
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych
może przedstawiać EIOPA swoje opinie i 
doradzać mu we wszelkich kwestiach 
związanych z zadaniami EIOPA 
określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości może przedstawiać 
EIOPA swoje opinie i doradzać mu we 
wszelkich kwestiach związanych z 
zadaniami EIOPA 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 445
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
decyduje w sprawach istotnych dla 
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konsultacji, jak również ma możliwość 
wpływania na porządek spotkań.  Wszyscy 
przedstawiciele grup mają możliwość 
wnoszenia wkładu w prace Grupy.  Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
podejmuje decyzję finansową w sprawie 
proponowanych punktów porządku, a 
każda podgrupa zainteresowanych stron 
dysponuje prawem, by proponowany przez 
nią punkt znalazł się w porządku obrad. 
Każda podgrupa zainteresowanych stron 
ma swobodę wnoszenia swej opinii i 
udzielenia rady Organowi, którą 
niekoniecznie będzie podzielać większość 
członków grupy zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Z racji członkowstwa w grupie, zainteresowane strony będą reprezentować różne interesy i 
opinie. Należy umożliwić konsumentom oraz innym użytkownikom wyrażenie swej opinii, 
którą niekoniecznie będzie podzielać większość członków grupy zainteresowanych stron.  
Nieudzielenie zainteresowanych stronom tego prawa zagraża sparaliżowaniem prac grupy. 

Poprawka 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Grupa Zainteresowanych Stron 
podejmuje decyzje dotyczące kwestii 
istotnych dla konsultacji, jak również 
porządków obrad posiedzeń.

Or. en
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Poprawka 447
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
uchwala swój regulamin wewnętrzny.

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji i 
Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
uchwalają swoje regulaminy wewnętrzne.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 448
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
uchwala swój regulamin wewnętrzny.

6. Grupy Zainteresowanych Stron 
uchwalają swoje regulaminy wewnętrzne.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 449
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
uchwala swój regulamin wewnętrzny.

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
uchwala swój regulamin wewnętrzny na 
podstawie porozumienia większości dwóch 
trzecich 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 dwóch trzecich członków. 
Uniemożliwi to również przedstawicielom jednej grupy zainteresowanych stron uzyskanie 
przewagi w procesie podejmowania decyzji.

Poprawka 450
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. EIOPA podaje do wiadomości 
publicznej opinie i porady Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
oraz wyniki prowadzonych konsultacji. 

7. EIOPA podaje do wiadomości 
publicznej opinie i porady Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń i Reasekuracji i Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
oraz wyniki prowadzonych konsultacji. 

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 451
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. EIOPA podaje do wiadomości 
publicznej opinie i porady Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych
oraz wyniki prowadzonych konsultacji.

7. EIOPA podaje do wiadomości 
publicznej opinie i porady Grup 
Zainteresowanych Stron oraz wyniki 
prowadzonych konsultacji. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 452
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA dopilnowuje, by decyzje 1. EIOPA dopilnowuje, by sektor 
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podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

ubezpieczeń i pracowniczych programów 
emerytalnych internalizował swoje koszty 
w perspektywie cyklicznej oraz by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały bezpośrednio w jakikolwiek 
sposób na obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

Or. en

Poprawka 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

1. EIOPA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. Odnośna decyzja EIOPA 
określa, że obowiązki budżetowe nie są 
naruszone.

Or. en

Uzasadnienie

W żadnym wypadku działalność EIOPA nie może wpływać na obowiązki budżetowe państwa. 
Celem proponowanego uzupełnienia jest wzmocnienie tej zasady. Umieszczając taką klauzulę 
w decyzji EIOPA, ten ostatni za każdym razem rozważa i bada, czy jego orzeczenie nie 
wpływa na obowiązki budżetowe państwa członkowskiego.

Poprawka 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA dopilnowuje, by decyzje 1. EIOPA dopilnowuje, by decyzje 
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podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały bezpośrednio i w znaczący 
sposób na obowiązki budżetowe państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 455
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

1. EIOPA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli ze względu na przewrażliwienie niektórych państw członkowskich należy zachować art. 
23, powinien mieć on zastosowanie jedynie do decyzji podejmowanych wyłącznie w 
sytuacjach nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, w których państwa członkowskie mogą 
podejmować działania, ewentualnie z wykorzystaniem pieniędzy publicznych Art. 11 nie 
powinien być ujęty w tym ustępie, ponieważ mediacja miałaby zastosowanie jedynie w 
normalnej sytuacji, w odniesieniu do stałego nadzoru.

Poprawka 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 

1. Organ dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały bezpośrednio na obowiązki 
budżetowe państw członkowskich.
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członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

EIOPA powinien mieć wiążące uprawnienia w zakresie „rozwiązywania sporów między 
krajowymi organami nadzorczymi” i „decyzji nadzwyczajnych”. Klauzule ochronne dla 
państw członkowskich przeciwko decyzjom EIOPA powinny zostać ograniczone i ogólnie 
podlegać zasadzie „przestrzegaj lub wyjaśnij”. Nie powinny one stać się potencjalną luką.

Poprawka 457
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki 
budżetowe, w ciągu miesiąca od 
przekazania decyzji EIOPA krajowemu 
organowi nadzoru, państwo to może 
powiadomić EIOPA i Komisję o tym, że 
krajowy organ nadzoru nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

skreślony

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
wspomniana decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, 
w jaki sposób wpływa ona na te 
obowiązki.
W takim przypadku zawiesza się decyzję 
EIOPA.
W terminie jednego miesiąca od 
powiadomienia EIOPA i Komisji przez 
państwo członkowskie, EIOPA informuje 
to państwo członkowskie, czy utrzymuje 
swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź 
unieważnia. 
W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 
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Traktatu, podejmuje w terminie dwóch 
miesięcy decyzję w sprawie utrzymania 
lub unieważnienia decyzji EIOPA.
W przypadku gdy Rada podejmuje decyzję 
o utrzymaniu decyzji EIOPA, lub w 
przypadku gdy nie podejmuje decyzji w 
terminie dwóch miesięcy, niezwłocznie 
cofa się zawieszenie decyzji EIOPA. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli ze względu na przewrażliwienie niektórych państw członkowskich należy zachować art. 
23, powinien mieć on zastosowanie jedynie do decyzji podejmowanych wyłącznie w 
sytuacjach nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, w których państwa członkowskie mogą 
podejmować działania, ewentualnie z wykorzystaniem pieniędzy publicznych Art. 11 nie 
powinien być ujęty w tym ustępie, ponieważ mediacja miałaby zastosowanie jedynie w 
normalnej sytuacji, w odniesieniu do stałego nadzoru.

Poprawka 458
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki 
budżetowe, w ciągu miesiąca od 
przekazania decyzji EIOPA krajowemu 
organowi nadzoru, państwo to może 
powiadomić EIOPA i Komisję o tym, że 
krajowy organ nadzoru nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

2. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie nie uznaje decyzji podjętej
na mocy art. 11 ust. 3, ponieważ wpływa 
ona na jego obowiązki budżetowe, w ciągu 
dwudziestu dni roboczych od przekazania 
decyzji EIOPA krajowemu organowi 
nadzoru, państwo to powiadamia EIOPA,
Komisję i Parlament Europejski o tym, że 
krajowy organ nadzoru nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

Or. en
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Poprawka 459
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki 
budżetowe, w ciągu miesiąca od 
przekazania decyzji EIOPA krajowemu 
organowi nadzoru, państwo to może 
powiadomić EIOPA i Komisję o tym, że 
krajowy organ nadzoru nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

2. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki 
budżetowe, w ciągu dwudziestu dni 
roboczych od przekazania decyzji EIOPA 
krajowemu organowi nadzoru, państwo to 
może powiadomić EIOPA i Komisję o 
tym, że krajowy organ nadzoru nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

Or. en

Poprawka 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
przedmiotowa decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, 
w jaki sposób wpływa ona na te 
obowiązki.

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
przedmiotowa decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe, i dostarcza ocenę 
skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Or. en
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Poprawka 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
przedmiotowa decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, 
w jaki sposób wpływa ona na te 
obowiązki.

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
przedmiotowa decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe, i dostarcza ocenę 
skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Or. en

Uzasadnienie

EIOPA powinien mieć wiążące uprawnienia w zakresie „rozwiązywania sporów między 
krajowymi organami nadzorczymi” i „decyzji nadzwyczajnych”. Klauzule ochronne dla 
państw członkowskich przeciwko decyzjom EIOPA powinny zostać ograniczone i ogólnie 
podlegać zasadzie „przestrzegaj lub wyjaśnij”. Nie powinny one stać się potencjalną luką.

Poprawka 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 
Traktatu, podejmuje w terminie dwóch 
miesięcy decyzję w sprawie utrzymania lub 
unieważnienia decyzji EIOPA.

W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, nie później niż dwa 
miesiące po poinformowaniu przez 
EIOPA państwa członkowskiego zgodnie z 
akapitem czwartym, podejmuje decyzję w
sprawie utrzymania lub unieważnienia 
decyzji EIOPA na podstawie 
kwalifikowanej większości swoich 
członków, nie uwzględniając głosu 
członka reprezentującego państwo 
członkowskie, którego dotyczy decyzja.
Większość kwalifikowaną stanowi co 
najmniej 55% członków Rady, nie licząc 
państwa członkowskiego, którego dotyczy 
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decyzja, reprezentujących co najmniej 
czternaście państw członkowskich 
obejmujących co najmniej 65% ludności 
Unii, nie licząc ludności państwa 
członkowskiego, którego dotyczy decyzja.

Or. en

Poprawka 463
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 
Traktatu, podejmuje w terminie dwóch 
miesięcy decyzję w sprawie utrzymania lub 
unieważnienia decyzji EIOPA.

W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, na jednym ze swoich 
posiedzeń, najpóźniej dwa miesiące po 
poinformowaniu przez EIOPA państwa 
członkowskiego zgodnie z akapitem 
czwartym, podejmuje większością 
oddanych głosów decyzję w sprawie 
utrzymania decyzji EIOPA.

Or. en

Poprawka 464
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 
Traktatu, podejmuje w terminie dwóch 
miesięcy decyzję w sprawie utrzymania 
lub unieważnienia decyzji EIOPA.

W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 
Traktatu, podejmuje w terminie dwóch 
miesięcy decyzję w sprawie utrzymania 
decyzji EIOPA.

Or. en
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Poprawka 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 
Traktatu, podejmuje w terminie dwóch 
miesięcy decyzję w sprawie utrzymania 
lub unieważnienia decyzji EIOPA.

W przypadku gdy EIOPA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 
Traktatu, podejmuje w terminie dwóch 
miesięcy decyzję w sprawie utrzymania 
decyzji EIOPA.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem niniejszej poprawki jest wyeliminowanie niepewności w tych wszystkich 
przypadkach, w których Rada nie podjęłaby żadnej decyzji w przewidzianym terminie dwóch 
miesięcy. Brak działań w związku z tak ważną kwestią jak obowiązki budżetowe państwa 
członkowskiego nie może mieć żadnych negatywnych konsekwencji dla państwa 
członkowskiego. Z tego powodu proponuje się, aby po upływie dwóch miesięcy, w czasie 
których Rada ma podjąć decyzję, kwestionowana decyzja EIOPA była cofana.

Poprawka 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Rada podejmuje decyzję 
o utrzymaniu decyzji EIOPA, lub w 
przypadku gdy nie podejmuje decyzji w 
terminie dwóch miesięcy, niezwłocznie 
cofa się zawieszenie decyzji EIOPA. 

W przypadku gdy Rada podejmuje decyzję 
o utrzymaniu decyzji EIOPA, niezwłocznie 
cofa się zawieszenie decyzji EIOPA. 

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem niniejszej poprawki jest wyeliminowanie niepewności w tych wszystkich 
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przypadkach, w których Rada nie podjęłaby żadnej decyzji w przewidzianym terminie dwóch 
miesięcy. Brak działań w związku z tak ważną kwestią jak obowiązki budżetowe państwa 
członkowskiego nie może mieć żadnych negatywnych konsekwencji dla państwa 
członkowskiego. Z tego powodu proponuje się, aby po upływie dwóch miesięcy, w czasie 
których Rada ma podjąć decyzję, kwestionowana decyzja EIOPA była cofana. 

Poprawka 467
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Rada podejmuje decyzję 
o utrzymaniu decyzji EIOPA, lub w 
przypadku gdy nie podejmuje decyzji w 
terminie dwóch miesięcy, niezwłocznie 
cofa się zawieszenie decyzji EIOPA.

W przypadku gdy Rada podejmuje decyzję 
o unieważnieniu decyzji EIOPA, lub w 
przypadku gdy nie podejmuje decyzji w 
terminie dwóch miesięcy, niezwłocznie 
unieważnia się zawieszenie decyzji 
EIOPA.

Or. en

Poprawka 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Rada nie podejmie decyzji w ciągu 
dwóch miesięcy, decyzja zostaje cofnięta.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym celem niniejszej poprawki jest wyeliminowanie niepewności w tych wszystkich 
przypadkach, w których Rada nie podjęłaby żadnej decyzji w przewidzianym terminie dwóch 
miesięcy. Brak działań w związku z tak ważną kwestią jak obowiązki budżetowe państwa 
członkowskiego nie może mieć żadnych negatywnych konsekwencji dla państwa 
członkowskiego. Z tego powodu proponuje się, aby po upływie dwóch miesięcy, w czasie 
których Rada ma podjąć decyzję, kwestionowana decyzja EIOPA była cofana. 
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Poprawka 469
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
wspomniana decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, 
w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
wspomniana decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe, i wyraźnie 
wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te 
obowiązki. W takim przypadku zawiesza 
się decyzję EIOPA.

Or. en

Poprawka 470
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie dziesięciu dni roboczych 
Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 
Traktatu, podejmuje decyzję w sprawie 
utrzymania lub unieważnienia decyzji 
EIOPA.

EIOPA unieważnia swoją decyzję lub 
dokładnie tłumaczy, dlaczego ją 
utrzymuje.

Or. en

Uzasadnienie

Przesadny wymiar tej klauzuli wymaga ograniczenia jej mocy do mechanizmu „przestrzegaj 
lub wyjaśnij”, zwłaszcza jeśli chodzi o niezależność europejskich organów nadzoru.



PE439.927v01-00 52/108 AM\809582PL.doc

PL

Poprawka 471
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie dziesięciu dni roboczych Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną 
zdefiniowaną w art. 205 Traktatu, 
podejmuje decyzję w sprawie utrzymania 
lub unieważnienia decyzji EIOPA.

W terminie dziesięciu dni roboczych Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną 
zdefiniowaną w art. 16 Traktatu o Unii 
Europejskiej, podejmuje decyzję w 
sprawie utrzymania decyzji EIOPA.

Or. en

Poprawka 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie dziesięciu dni roboczych Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną 
zdefiniowaną w art. 205 Traktatu, 
podejmuje decyzję w sprawie utrzymania 
lub unieważnienia decyzji EIOPA.

W terminie dziesięciu dni roboczych Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną 
zdefiniowaną w ust. 2 akapit piąty, 
podejmuje decyzję w sprawie utrzymania 
lub unieważnienia decyzji EIOPA.

Or. en

Poprawka 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie dziesięciu dni roboczych Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną 
zdefiniowaną w art. 205 Traktatu, 
podejmuje decyzję w sprawie utrzymania 

W terminie dziesięciu dni roboczych Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną 
zdefiniowaną w art. 16 Traktatu o Unii 
Europejskiej, podejmuje decyzję w 
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lub unieważnienia decyzji EIOPA. sprawie unieważnienia decyzji EIOPA.

Or. en

Uzasadnienie

Charakter decyzji podejmowanych na mocy art. 10 ust. 2 jest wyjątkowo szczególny, 
ponieważ wydawane one będą w „sytuacji kryzysowej”. Dlatego właśnie biorąc pod uwagę 
okoliczności i specjalistyczny charakter decyzji EIOPA, uzasadnione jest wprowadzenie 
bardziej rygorystycznej zasady w odniesieniu do unieważniania takiej decyzji. Należy również 
pamiętać, że wydawanie takich decyzji możliwe będzie jedynie po stwierdzeniu „zaistnienia 
sytuacji nadzwyczajnej”. 

Poprawka 474
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Rada nie podejmie 
decyzji w terminie dziesięciu dni 
roboczych decyzję EIOPA uznaje się za 
utrzymaną.

W przypadku gdy Rada nie podejmie 
decyzji w terminie dziesięciu dni 
roboczych, decyzję EIOPA uznaje się za 
unieważnioną.

Or. en

Poprawka 475
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Decyzje podejmowane na mocy art. 9, 
10 i 11 podaje się do wiadomości 
publicznej, określając krajowy organ 
nadzoru lub instytucję finansową, którego 
lub której dotyczą, oraz główną treść tych 
decyzji, uwzględniając interes prawny
instytucji finansowej w zakresie ochrony 
tajemnicy przedsiębiorstwa. 

5. Decyzje podejmowane na mocy art. 9, 
10 i 11 podaje się do wiadomości 
publicznej, określając krajowy organ 
nadzoru lub instytucję finansową, którego 
lub której dotyczą, oraz główną treść tych 
decyzji, chyba że upublicznienie byłoby w 
sprzeczności z interesem prawnym
instytucji finansowej w zakresie ochrony 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub może 
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poważnie zaszkodzić stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie bądź 
części tego systemu.

Or. en

Poprawka 476
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przewodniczący, któremu nie 
przysługuje prawo głosu;

a) przewodniczący z głosem 
rozstrzygającym;

Or. en

Poprawka 477
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wiceprzewodniczący z głosem 
rozstrzygającym wtedy, kiedy zastępuje 
przewodniczącego;

Or. en
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Poprawka 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) dwaj przedstawiciele Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości, w tym jeden przedstawiciel 
MŚP bez prawa głosu.

Or. en

Poprawka 479
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby rozstrzygania 
sporów panel, w skład którego wchodzą 
przewodniczący i dwóch członków Rady, 
którzy nie mogą reprezentować krajowych 
organów nadzoru będących stroną sporu.

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby 
bezstronnego rozstrzygania sporów 
niezależny panel, w skład którego wchodzą 
przewodniczący i czterej członkowie Rady 
Organów Nadzoru. Przewodniczący 
wybiera członków panelu spośród Rady 
Organów Nadzoru. Członkowie panelu 
wchodzący w skład Rady Organów 
Nadzoru nie pochodzą z krajowych 
organów nadzoru będących stroną sporu, 
ani nie mają żadnego interesu w 
konflikcie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy poszerzyć skład panelu w celu zagwarantowania większej różnorodności opinii przy 
podejmowaniu decyzji.
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Poprawka 480
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby rozstrzygania 
sporów panel, w skład którego wchodzą 
przewodniczący i dwóch członków Rady, 
którzy nie mogą reprezentować krajowych 
organów nadzoru będących stroną sporu.

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby rozstrzygania 
sporów panel, w skład którego wchodzą 
przewodniczący, dwaj członkowie Rady 
Organów Nadzoru oraz dwie osoby 
pochodzące z prowadzonego przez 
przewodniczącego wykazu ekspertów.
Członkowie panelu wchodzący w skład 
Rady Organów Nadzoru nie pochodzą z
krajowych organów nadzoru będących 
stroną sporu, ani nie mają żadnego 
interesu w konflikcie. Panel podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów.

Or. en

Poprawka 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby rozstrzygania 
sporów panel, w skład którego wchodzą 
przewodniczący i dwóch członków Rady, 
którzy nie mogą reprezentować krajowych 
organów nadzoru będących stroną sporu.

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby 
bezstronnego rozstrzygania sporów 
niezależny panel, w skład którego wchodzą 
przewodniczący i dwaj członkowie Rady, 
którzy nie mogą reprezentować krajowych 
organów nadzoru będących stroną sporu,
ani nie mają żadnego interesu w 
konflikcie.

Or. en
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Poprawka 482
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby 
rozstrzygania sporów panel, w skład 
którego wchodzą przewodniczący i dwóch 
członków Rady, którzy nie mogą 
reprezentować krajowych organów 
nadzoru będących stroną sporu.

2. Do celów art. 11 przewodniczący 
zwołuje na potrzeby rozstrzygania sporów 
panel, w skład którego wchodzą 
przewodniczący i dwaj członkowie Rady, 
którzy nie mogą reprezentować krajowych 
organów nadzoru będących stroną sporu.

Or. en

Poprawka 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Skład panelu jest zrównoważony i 
odzwierciedla Unię Europejską jako 
całość. Mandaty pokrywają się, 
a zastosowanie mają odpowiednie 
warunki dotyczące rotacji.

Or. en

Poprawka 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rada Organów Nadzoru powołuje 
panel rzeczoznawców, w którego skład 
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wchodzi ograniczona liczba niezależnych 
ekspertów wysokiego szczebla 
zaangażowanych w realizację celów Unii 
Europejskiej.
Zadania panelu rzeczoznawców obejmują:
a) wydawanie opinii w sprawie programu 
pracy EIOPA;
b) asystowanie EIOPA w określaniu 
priorytetów;
c) powiadamianie EIOPA o regulacyjnych 
niespójnościach na rynku wewnętrznym 
oraz wskazywanie obszarów dalszych 
prac; oraz
d) informowanie EIOPA na temat 
najważniejszych zmian na rynku 
finansowym.
Na potrzeby panelu rzeczoznawców 
EIOPA zapewnia odpowiednią pomoc 
sekretariatu.

Or. en

Poprawka 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Kadencja członków panelu 
rzeczoznawców wynosi dwa i pół roku, a 
po tym okresie odbywa się nowa 
procedura selekcyjna.
Członkowie panelu mogą pełnić swoje 
funkcje przez dwie kolejne kadencje.

Or. en
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Poprawka 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Panel rzeczoznawców uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 487
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W ciągu trzech lat poprzedzających 
ich działalność w Radzie Organów 
Nadzoru jej członkowie i pracownicy nie 
mogą pracować dla instytucji 
finansowych lub świadczyć im usług i nie 
mogą tego robić także przez trzy lata od 
zakończenia działalności w ramach 
EIOPA.

Or. en

Poprawka 488
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Organów Nadzoru mianuje 
przewodniczącego. 

3. Rada Organów Nadzoru mianuje 
przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego.
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Or. en

Poprawka 489
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na wniosek Zarządu oraz na 
podstawie projektu rocznego 
sprawozdania, o którym mowa w art. 38 
ust. 7, Rada Organów Nadzoru przyjmuje 
roczne sprawozdanie z działalności 
EIOPA i przekazuje je Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji, 
Trybunałowi Obrachunkowemu oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu do dnia 15 czerwca. 
Sprawozdanie to podawane jest do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku aktów określonych w art. 7 i 
8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną 
swoich członków, jak określono w art. 205 
Traktatu. 

Rada Organów Nadzoru stanowi zwykłą
większością swoich członków. 

Wszelkie inne decyzje Rady Organów 
Nadzoru podejmowane są zwykłą 
większością głosów członków. 
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Or. en

Uzasadnienie

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State.

Poprawka 491
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 205
Traktatu.

1. Rada Organów Nadzoru stanowi 
większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 16 Traktatu 
o Unii Europejskiej oraz w art. 3 
Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień 
przejściowych załączonego do Traktatu o 
Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wszelkie inne decyzje Rady Organów 
Nadzoru podejmowane są zwykłą 
większością głosów członków.

Or. en

Uzasadnienie

Głosowanie większością kwalifikowaną jest odpowiednie dla wszystkich decyzji 
podejmowanych przez EIOPA (tak więc nie tylko w odniesieniu do standardów technicznych, 
wytycznych i zaleceń, jak proponuje Komisja). Co więcej, wprowadzenie głosowania 
większością kwalifikowaną zapewnia najlepszą równowagę odzwierciedlającą gospodarczy 
wpływ każdego krajowego organu nadzoru.
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Poprawka 492
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną 
swoich członków, jak określono w art. 205 
Traktatu.

1. Rada Organów Nadzoru podejmuje 
decyzje zwykłą większością swoich 
członków, zgodnie z regułą mówiącą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos.

Wszelkie inne decyzje Rady Organów 
Nadzoru podejmowane są zwykłą 
większością głosów członków.

Or. en

Uzasadnienie

Rada Organów Nadzoru skupia szanowanych ekspertów w swoich dziedzinach i 
podejmowanie decyzji powinno zatem opierać się zawsze na zasadzie mówiącej, że głos 
każdego członka ma taką samą wartość. Aby EBA wypełniał swoje zadania, nie jest konieczne 
wymaganie większości kwalifikowanej, gdyż zwykła większość na równych warunkach 
zapewni równe traktowanie wszystkich opinii ekspertów.

Poprawka 493
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną 
swoich członków, jak określono w art. 205 
Traktatu.

1. Rada Organów Nadzoru podejmuje 
decyzje zwykłą większością swoich 
członków zgodnie z zasadą mówiącą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos.

Wszelkie inne decyzje Rady Organów 
Nadzoru podejmowane są zwykłą 
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większością głosów członków.

Or. de

Uzasadnienie

Nowa struktura nadzorcza nie powinna powodować wzrostu znaczenia większych krajów 
kosztem ograniczania roli mniejszych krajów w procesach decyzyjnych. Rada Organów 
Nadzoru powinna podejmować decyzje zwykłą większością głosów swoich członków w 
oparciu o zasadę mówiącą, że każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Poprawka 494
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną 
swoich członków, jak określono w art. 205 
Traktatu. 

1. Rada Organów Nadzoru podejmuje 
decyzje zwykłą większością swoich 
członków, zgodnie z regułą mówiącą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos.

Wszelkie inne decyzje Rady Organów 
Nadzoru podejmowane są zwykłą 
większością głosów członków. 

Or. en

Poprawka 495
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru

1. Rada Organów Nadzoru podejmuje 
decyzje zwykłą większością swoich 
członków, zgodnie z regułą mówiącą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
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stanowi większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 205 
Traktatu.

głos.

Wszelkie inne decyzje Rady Organów 
Nadzoru podejmowane są zwykłą 
większością głosów członków. 

Or. en

Uzasadnienie

Rada Organów Nadzoru skupia szanowanych ekspertów w swoich dziedzinach i 
podejmowanie decyzji powinno zatem opierać się zawsze na zasadzie mówiącej, że głos 
każdego członka ma taką samą wartość. Aby EBA wypełniał swoje zadania, nie jest konieczne 
wymaganie większości kwalifikowanej, gdyż zwykła większość na równych warunkach 
zapewni równe traktowanie wszystkich opinii ekspertów.

Poprawka 496
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 205
Traktatu. 

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7-11 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 16 ust. 4 
Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 3 
Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień 
przejściowych załączonego do Traktatu o 
Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
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cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.

Poprawka 497
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną 
swoich członków, jak określono w art. 205 
Traktatu. 

1. Rada Organów Nadzoru podejmuje 
decyzje zwykłą większością swoich 
członków, zgodnie z regułą mówiącą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odwraca po prostu porządek akapitów 1 i 2, aby zapewnić większą spójność 
prawną, określając najpierw zasadę ogólną, a dopiero później wyjątki. Obejmuje to 
propozycję sprawozdawcy, aby uaktualnić tekst poprzez dostosowanie go do odniesienia w 
traktacie lizbońskim.

Poprawka 498
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
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rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 205 
Traktatu.

Wszelkie inne decyzje Rady Organów 
Nadzoru podejmowane są zwykłą 
większością głosów członków.

rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 16 Traktatu 
o Unii Europejskiej.

W przypadku wszystkich innych decyzji 
Rada Organów Nadzoru stanowi zwykłą 
większością głosów i każdy członek ma 
jeden głos.

Or. en

Poprawka 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 205
Traktatu. 

1. W przypadku aktów określonych w art. 
7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 16 Traktatu 
o Unii Europejskiej oraz w art. 3 
Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień 
przejściowych załączonego do Traktatu o 
Unii Europejskiej i Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do traktatu lizbońskiego.
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Poprawka 500
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie inne decyzje Rady Organów 
Nadzoru podejmowane są zwykłą
większością głosów członków.

W przypadku aktów określonych w art. 7 i 
8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną
swoich członków, jak określono w art. 16 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odwraca po prostu porządek akapitów 1 i 2, aby zapewnić większą spójność 
prawną, określając najpierw zasadę ogólną, a dopiero później wyjątki. Obejmuje to
propozycję sprawozdawcy, aby uaktualnić tekst poprzez dostosowanie go do odniesienia w 
traktacie lizbońskim.

Poprawka 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd składa się z przewodniczącego, 
przedstawiciela Komisji oraz czterech 
członków wybranych przez Radę Organów 
Nadzoru spośród jej członków. 

1. Zarząd składa się z przewodniczącego 
oraz sześciu członków wybranych przez 
Radę Organów Nadzoru spośród jej 
członków. 

Or. en

Uzasadnienie

EIOPA powinien być w jak największym stopniu niezależny. Dlatego też wpływ Komisji 
Europejskiej na działalność tego organu jest ograniczony. Proponowana poprawka ma na 
celu usunięcie przedstawiciela Komisji z Zarządu EIOPA. EBA kontrolowany jest przez same 
organy nadzoru. Obecność przedstawiciela Komisji w Radzie Organów Nadzoru EIOPA, bez 
prawa głosu, wystarczy do zapewnienia odpowiedniej wymiany informacji między Komisją a 
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EIOPA i odpowiedniej komunikacji między nimi.

Poprawka 502
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy członek (poza przewodniczącym)
ma zastępcę, który może zastąpić członka 
Zarządu, gdy osoba ta nie może 
uczestniczyć w posiedzeniach. 

Każdy członek ma zastępcę, który może 
zastąpić członka Zarządu, gdy osoba ta nie 
może uczestniczyć w posiedzeniach. 
Przewodniczącego może zastąpić 
wiceprzewodniczący, a członków mogą 
zastąpić zastępcy wyznaczeni zgodnie z 
art. 25 ust. 2.

Or. en

Poprawka 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor wykonawczy uczestniczy w 
posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.

Dyrektor wykonawczy i przedstawiciel 
Komisji uczestniczą w posiedzeniach 
Zarządu bez prawa głosu.

Or. en

Poprawka 504
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy Zarząd zbiera się co najmniej przed 
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w roku na sesji zwyczajnej. każdym posiedzeniem Rady Organów 
Nadzoru i tak często, jak uzna to za 
konieczne.

Or. en

Poprawka 505
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, instytucje lub 
organy Unii Europejskiej ani żadne inne 
podmioty publiczne lub prywatne nie 
próbują wywierać wpływu na członków 
Zarządu.

Or. en

Poprawka 506
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z regulaminem pracowniczym, o 
którym mowa w art. 54, po zakończeniu 
służby członkowie zarządu są nadal 
zobowiązani do godziwego i rozważnego 
zachowania w odniesieniu do 
przyjmowania niektórych stanowisk lub 
pewnych korzyści.

Or. en
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Poprawka 507
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po konsultacji z Radą Organów 
Nadzoru oraz na podstawie projektu 
rocznego sprawozdania, o którym mowa 
w art. 38 ust. 7, Zarząd przyjmuje roczne 
sprawozdanie z działalności EIOPA 
i przekazuje je Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji, 
Trybunałowi Obrachunkowemu oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu do dnia 15 czerwca. 
Sprawozdanie to podawane jest do 
wiadomości publicznej.

skreślony

Or. en

Poprawka 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po konsultacji z Radą Organów Nadzoru 
oraz na podstawie projektu rocznego 
sprawozdania, o którym mowa w art. 38 
ust. 7, Zarząd przyjmuje roczne
sprawozdanie z działalności EIOPA 
i przekazuje je Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji, 
Trybunałowi Obrachunkowemu oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu do dnia 15 czerwca. 
Sprawozdanie to podawane jest do 
wiadomości publicznej.

6. Po konsultacji z Radą Organów Nadzoru 
oraz na podstawie projektu sprawozdania, 
o którym mowa w art. 38 ust. 7, Zarząd 
przyjmuje sprawozdanie z działalności 
EIOPA (zwane dalej Sprawozdaniem) i 
przekazuje je Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji, 
Trybunałowi Obrachunkowemu oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu do dnia 15 czerwca. 
Sprawozdanie to podawane jest do 
wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 509
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Zarząd powołuje i odwołuje członków 
Komisji Odwoławczej zgodnie z art. 44 
ust. 3 i 5.

skreślony

Or. en

Poprawka 510
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Zarząd powołuje i odwołuje członków 
Komisji Odwoławczej zgodnie z art. 44 
ust. 3 i 5.

skreślony

Or. en

Poprawka 511
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA jest reprezentowany przez 
przewodniczącego, który jest niezależnym 
profesjonalistą zatrudnionym w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 

1. EIOPA jest reprezentowany przez 
przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego, którzy są 
niezależnymi profesjonalistami 
zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 
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Przewodniczący jest odpowiedzialny za 
przygotowywanie prac Rady Organów 
Nadzoru, a także za przewodniczenie 
posiedzeniom Rady Organów Nadzoru i 
Zarządu. 

Przewodniczący jest odpowiedzialny za 
przygotowywanie prac Rady Organów 
Nadzoru, a także za przewodniczenie 
posiedzeniom Rady Organów Nadzoru i 
Zarządu. 

Wiceprzewodniczący zastępuje 
przewodniczącego oraz odpowiedzialny 
jest za zewnętrzne stosunki ze Wspólnym 
Komitetem, ESRB i organami 
międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 512
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej przewodniczący 
powoływany jest przez Radę Organów 
Nadzoru na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat instytucji 
finansowych i rynków oraz doświadczenia 
w zakresie regulacji rynków finansowych i 
nadzoru finansowego.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej zarządzanej przez Radę 
Organów Nadzoru, która wybiera trzy 
najmocniejsze kandydatury do 
rozpatrzenia przez Parlament Europejski, 
przewodniczący powoływany jest przez 
Parlament Europejski na podstawie 
osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat 
instytucji finansowych i rynków oraz 
doświadczenia w zakresie regulacji rynków 
finansowych i nadzoru finansowego.

Przed swoim powołaniem, kandydat 
wybrany przez Radę Organów Nadzoru
jest zatwierdzany przez Parlament 
Europejski.

Przed swoim powołaniem trzej kandydaci 
wybrani przez Radę Organów Nadzoru są 
zatwierdzani przez Parlament Europejski, 
który mianuje jednego z nich na 
przewodniczącego.

Rada Organów Nadzoru wybiera również 
spośród swoich członków zastępcę, który 
pełni obowiązki przewodniczącego w razie 
jego nieobecności.

Rada Organów Nadzoru wybiera również 
spośród swoich członków zastępcę, który 
pełni obowiązki przewodniczącego w razie 
jego nieobecności.

Or. en
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Uzasadnienie

Powierzenie Radzie Organów Nadzoru sporządzenia listy wstępnie wyłonionych kandydatów 
powinno pomóc wyeliminować względy polityczne z początkowej procedury i zapewnić, że na 
liście tej znajdą się kandydaci o najwyższych kwalifikacjach merytorycznych. Aby 
zagwarantować legitymację demokratyczną, Parlament Europejski powinien mieć ostatnie 
słowo w kwestii, który spośród trzech kandydatów powinien być mianowany.

Poprawka 513
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej przewodniczący 
powoływany jest przez Radę Organów 
Nadzoru na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat instytucji 
finansowych i rynków oraz doświadczenia 
w zakresie regulacji rynków finansowych i 
nadzoru finansowego.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej zarządzanej przez Radę 
Organów Nadzoru, która wybiera trzy 
najmocniejsze kandydatury do 
rozpatrzenia przez Parlament Europejski, 
przewodniczący powoływany jest przez 
Parlament Europejski na podstawie 
osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat 
instytucji finansowych i rynków oraz 
doświadczenia w zakresie regulacji rynków 
finansowych i nadzoru finansowego.

Przed swoim powołaniem, kandydat 
wybrany przez Radę Organów Nadzoru
jest zatwierdzany przez Parlament 
Europejski.

Przed swoim powołaniem trzej kandydaci 
wybrani przez Radę Organów Nadzoru są 
zatwierdzani przez Parlament Europejski, 
który mianuje jednego z nich na 
przewodniczącego.

Rada Organów Nadzoru wybiera również 
spośród swoich członków zastępcę, który 
pełni obowiązki przewodniczącego w razie 
jego nieobecności.

Rada Organów Nadzoru wybiera również 
spośród swoich członków zastępcę, który 
pełni obowiązki przewodniczącego w razie 
jego nieobecności.

Or. en
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Poprawka 514
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej przewodniczący 
powoływany jest przez Radę Organów 
Nadzoru na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat instytucji 
finansowych i rynków oraz doświadczenia 
w zakresie regulacji rynków finansowych i
nadzoru finansowego.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej przewodniczący 
powoływany jest przez Radę Organów 
Nadzoru na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat instytucji 
finansowych i rynków oraz doświadczenia 
w zakresie nadzoru finansowego i 
regulacji dotyczących ubezpieczeń, 
reasekuracji i instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przewodniczący powinien mieć solidne i udokumentowane doświadczenie w zakresie 
ubezpieczeń oraz nadzoru nad instytucjami pracowniczych programów emerytalnych i 
wdrażania dyrektywy o instytucjach pracowniczych programów emerytalnych. 

Poprawka 515
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej przewodniczący
powoływany jest przez Radę Organów 
Nadzoru na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat instytucji 
finansowych i rynków oraz doświadczenia 
w zakresie regulacji rynków finansowych i 
nadzoru finansowego.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej przewodniczący i 
wiceprzewodniczący powoływani są przez 
Radę Organów Nadzoru na podstawie 
osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat 
instytucji finansowych i rynków oraz 
doświadczenia w zakresie regulacji rynków 
finansowych i nadzoru finansowego.

Przed swoim powołaniem, kandydat 
wybrany przez Radę Organów Nadzoru
jest zatwierdzany przez Parlament 

Przed swoim powołaniem kandydaci 
wybrani przez Radę Organów Nadzoru są 
zatwierdzani przez Parlament Europejski.
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Europejski.
Rada Organów Nadzoru wybiera również 
spośród swoich członków zastępcę, który 
pełni obowiązki przewodniczącego w razie
jego nieobecności.

W razie nieobecności przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Rada Organów 
Nadzoru wybiera również spośród swoich 
członków tymczasowego zastępcę, który 
pełni obowiązki przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego w razie ich
nieobecności.

Or. en

Poprawka 516
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z regulaminem 
pracowniczym, o którym mowa w art. 54, 
po zakończeniu służby przewodniczący 
jest nadal zobowiązany do zachowania 
roztropności oraz dyskrecji w odniesieniu 
do przyjmowania pewnych stanowisk lub 
korzyści.

Or. en

Poprawka 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski może również
wezwać przewodniczącego do 
przedłożenia sprawozdania z wykonania 
jego obowiązków.

2. Parlamentowi Europejskiemu należy 
przedłożyć roczne sprawozdanie z 
działalności EIOPA; ponadto Parlament 
może w dowolnym momencie wezwać 
przewodniczącego do przedłożenia 
sprawozdania z wykonania jego 
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obowiązków.

Or. de

Poprawka 518
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej dyrektor wykonawczy 
powoływany jest przez Radę Organów 
Nadzoru na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat instytucji 
finansowych i rynków, doświadczenia w
zakresie regulacji rynków finansowych i 
nadzoru finansowego oraz doświadczenia 
na stanowisku kierowniczym.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej dyrektor wykonawczy 
powoływany jest przez Radę Organów 
Nadzoru, na wniosek Zarządu, na
podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy 
na temat instytucji finansowych i rynków, 
doświadczenia w zakresie regulacji rynków 
finansowych i nadzoru finansowego oraz 
doświadczenia na stanowisku 
kierowniczym.

Or. en

Poprawka 519
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W okresie dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec pięcioletniej 
kadencji dyrektora wykonawczego, Rada 
Organów Nadzoru dokonuje jego oceny.

4. W okresie dziewięciu miesięcy 
poprzedzających koniec pięcioletniej 
kadencji dyrektora wykonawczego Zarząd
dokonuje jego oceny.

W ocenie tej Rada Organów Nadzoru
uwzględnia w szczególności:

W ocenie tej Zarząd uwzględnia w 
szczególności:

a) wyniki osiągnięte podczas pierwszej 
kadencji i sposób ich osiągnięcia;

a) wyniki osiągnięte podczas pierwszej 
kadencji i sposób ich osiągnięcia;

b) zadania i potrzeby EIOPA w następnych 
latach.

b) zadania i potrzeby EIOPA w następnych 
latach.
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Na podstawie tej oceny Rada Organów 
Nadzoru może jednokrotnie odnowić 
kadencję dyrektora wykonawczego.

Na podstawie tej oceny Zarząd może 
jednokrotnie odnowić kadencję dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 520
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dyrektor wykonawczy może zostać 
odwołany ze stanowiska wyłącznie na 
mocy decyzji Rady Organów Nadzoru.

5. Dyrektor wykonawczy może zostać 
odwołany ze stanowiska wyłącznie na 
mocy decyzji Rady Organów Nadzoru i na 
wniosek Zarządu.

Or. en

Poprawka 521
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dyrektor wykonawczy nie powinien 
pracować dla instytucji finansowych lub 
świadczyć im usług w okresie poprzednich 
trzech lat ani nie powinien tego robić w 
okresie trzech lat po złożeniu obowiązków 
w EIOPA.

Or. en
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Poprawka 522
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zgodnie z regulaminem 
pracowniczym, o którym mowa w art. 54, 
po zakończeniu służby dyrektor 
wykonawczy jest nadal zobowiązany do 
zachowania roztropności oraz dyskrecji w 
odniesieniu do przyjmowania pewnych 
stanowisk lub korzyści.

Or. en

Poprawka 523
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV – Sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza poprawka ma zastosowanie do całego tekstu.
WSPÓLNY KOMITET EUROPEJSKICH 

ORGANÓW NADZORU
EUROPEJSKI ORGAN NADZORU 
(WSPÓLNY KOMITET
KONSULTACYJNY) 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest ustalenie, że Wspólny Komitet jest też organem konsultacyjnym wewnątrz 
Europejskiego Organu Nadzoru oraz pomiędzy europejskimi organami nadzoru a ESRB.
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Poprawka 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się Wspólny 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru.

1. Niniejszym ustanawia się europejskie 
organy nadzoru (Wspólny Komitet) 
(zwany dalej „Wspólnym Komitetem”) z 
siedzibą we Frankfurcie.

Or. en

Poprawka 525
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego EIOPA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z
Europejskim Organem Nadzoru 
Bankowego oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego EIOPA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z innymi 
europejskimi organami nadzoru, w 
szczególności w zakresie: 

– konglomeratów finansowych;
– rachunkowości i badania sprawozdań 
finansowych;
– analiz mikroostrożnościowych rozwoju 
sytuacji oraz zagrożeń i słabości na 
poziomie międzysektorowym w 
odniesieniu do stabilności finansowej;
– detalicznych produktów inwestycyjnych;
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz
– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego i rozwoju 
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stosunków między Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego i europejskimi 
organami nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólny Komitet rozwija dalsze obszary wspólnego działania. Proponuje się zatem 
wyszczególnić w rozporządzeniach pewną liczbę dziedzin współpracy. W oparciu o prace 
przygotowawcze wspólnego komitetu ostateczne decyzje będą podejmowane przez komitety 
będące częściami składowymi.

Poprawka 526
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego EIOPA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru
Bankowego oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego EIOPA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac wszystkich 
filarów Europejskiego Organu Nadzoru, w 
szczególności w zakresie:

– konglomeratów finansowych;
– rachunkowości i badania sprawozdań 
finansowych;
– analiz mikroostrożnościowych 
stabilności finansowej;
– detalicznych produktów inwestycyjnych; 
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz
– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego i rozwoju 
stosunków między Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego i filarami 
Europejskiego Organu Nadzoru.
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Or. en

Poprawka 527
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego EIOPA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Bankowego oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego EIOPA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę z Europejskim 
Organem Nadzoru Bankowego oraz 
Europejskim Organem Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych; zapewnia on 
również międzysektorową spójność 
nadzoru oraz koordynację, w 
szczególności w zakresie:
– konglomeratów finansowych;
– rachunkowości i badania sprawozdań 
finansowych;
– analiz mikroostrożnościowych 
stabilności finansowej;
– detalicznych produktów inwestycyjnych; 
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz
– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego.

Or. en

Poprawka 528
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich 2. Wspólny Komitet Europejskich 
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Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego EIOPA prowadzi
regularną i ścisłą współpracę oraz 
zapewnia międzysektorową spójność prac 
z Europejskim Organem Nadzoru 
Bankowego oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Organów Nadzoru stanowi nadrzędną 
strukturę ESFS, w ramach której EIOPA 
prowadzi regularną i ścisłą współpracę 
oraz zapewnia międzysektorową spójność 
prac z Europejskim Organem Nadzoru 
Bankowego oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Or. en

Poprawka 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 a
Nadzór

1. Wspólny Komitet wykonuje zadania 
nadzorcy odpowiedzialnego za nadzór 
skonsolidowany w odniesieniu do 
wszystkich uczestników rynków 
finansowych oraz kluczowych 
uczestników rynków finansowych zgodnie 
z art. 12a.
2. Wspólny Komitet finansuje tę 
działalność nadzorczą, pobierając opłatę 
od każdego uczestnika rynku, którego 
nadzoruje, uzależnioną od ryzyka 
upadłości tego uczestnika.

Or. en
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Poprawka 530
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Wspólnego Komitetu wchodzi 
jego przewodniczący oraz przewodniczący 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego i Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
a także, w stosownych przypadkach, 
przewodniczący Podkomitetu powołanego 
na mocy art. 43.

1. W skład Wspólnego Komitetu wchodzi 
jego niezależny przewodniczący, 
niezależny wiceprzewodniczący oraz 
przewodniczący Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego i Europejskiego 
Organu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, a także, w stosownych 
przypadkach, przewodniczący Podkomitetu 
powołanego na mocy art. 43.

Or. en

Poprawka 531
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 a
1. Wspólny Komitet monitoruje i 
koordynuje kolegia organów nadzorczych, 
które nadzorują duże transgraniczne 
instytucje finansowe uznawane za mające 
znaczenie systemowe.
2. Wykaz instytucji finansowych o 
znaczeniu systemowym objęty zakresem 
art. 2 pkt 1 jest określony przez ESRB w 
ścisłej koordynacji ze Wspólnym 
Komitetem.
3. Wspólny Komitet może podjąć decyzję o 
przejęciu bezpośredniej odpowiedzialności 
i uprawnień przyznanych EIOPA w 
niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu 
do poszczególnych instytucji finansowych 
po odpowiednich konsultacjach z 
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nadzorowanymi instytucjami oraz radami 
i Grupami Zainteresowanych Stron 
zaangażowanych organów, szczególnie w 
przypadku konglomeratów i instytucji 
finansowych prowadzących działalność 
międzysektorową w dziedzinach 
podlegających kompetencji więcej niż 
jednego organu.

Or. en

Poprawka 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44
Skład

skreślony

1. Komisja Odwoławcza jest wspólnym 
organem Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego, Europejskiego Organu 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych oraz 
Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i 
Papierów Wartościowych.
2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców 
posiadających odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie, z wyłączeniem aktualnego 
personelu krajowych organów nadzoru 
lub innych krajowych czy wspólnotowych 
instytucji zaangażowanych w działalność 
EIOPA. Komisja Odwoławcza wyznacza 
przewodniczącego. Decyzje Komisji 
Odwoławczej przyjmowane są większością 
głosów co najmniej czterech z sześciu jej 
członków. Komisja Odwoławcza 
zwoływana jest przez przewodniczącego 
stosownie do potrzeb.
3. Dwóch członków Komisji Odwoławczej 
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i dwóch zastępców wyznacza Zarząd 
EIOPA z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz po 
konsultacji z Radą Organów Nadzoru.
Pozostali członkowie wyznaczani są 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr …/… 
[EBA] oraz rozporządzeniem (WE) nr 
…/… [ESMA].
4. Kadencja członków Komisji 
Odwoławczej wynosi pięć lat. Kadencja 
może zostać odnowiona jednokrotnie.
5. Członka Komisji Odwoławczej 
wyznaczonego przez Zarząd EIOPA nie 
można odwołać ze stanowiska w czasie 
trwania kadencji, chyba że został uznany 
za winnego poważnego uchybienia, a 
Zarząd, po konsultacji z Radą Organów 
Nadzoru, podejmie decyzję o jego 
odwołaniu. 
6. EIOPA, Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego oraz Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
zapewniają Komisji Odwoławczej 
wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu.

Or. en

Poprawka 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców
posiadających odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie, z wyłączeniem aktualnego 
personelu krajowych organów nadzoru lub

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców. 
Składa się ona z osób – z wyłączeniem 
aktualnego personelu krajowych organów 
nadzoru lub innych krajowych czy
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innych krajowych czy wspólnotowych
instytucji zaangażowanych w działalność 
EIOPA.

unijnych instytucji lub instytucji 
finansowych zaangażowanych w 
działalność EIOPA – cieszących się dużym 
uznaniem i posiadających 
udokumentowaną odpowiednią wiedzę i 
kwalifikacje zawodowe, w tym 
doświadczenie na wystarczająco wysokim 
poziomie w zakresie nadzoru w dziedzinie 
bankowości, ubezpieczeń i pracowniczych 
programów emerytalnych, rynków 
papierów wartościowych lub innych usług 
finansowych, oraz z co najmniej dwóch 
członków posiadających wystarczającą 
fachową wiedzę prawniczą umożliwiającą 
świadczenie fachowych porad prawnych 
dotyczących wykonywania uprawnień 
przez EIOPA.

Or. en

Poprawka 534
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Odwoławcza wyznacza 
przewodniczącego.

Przewodniczący, mianowany wspólnie 
przez Parlament Europejski, Radę i 
Komisję, powinien być zawodowym 
prawnikiem.

Or. en

Poprawka 535
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje Komisji Odwoławczej Decyzje Komisji Odwoławczej 
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przyjmowane są większością głosów co 
najmniej czterech z sześciu jej członków.

przyjmowane są zwykłą większością 
głosów, przy czym rozstrzygający jest głos 
przewodniczącego.

Or. en

Poprawka 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skład Komisji Odwoławczej jest 
zrównoważony i odzwierciedla Unię 
Europejską jako całość.

Or. en

Poprawka 537
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dwóch członków Komisji Odwoławczej 
i dwóch zastępców wyznacza Zarząd 
EIOPA z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz po
konsultacji z Radą Organów Nadzoru. 

3. Członków Komisji Odwoławczej i 
zastępców wyznacza się, po konsultacji z
zarządami organów, w następujący 
sposób:

- dwóch członków i dwóch zastępców 
wyznacza Rada;
- dwóch członków i dwóch zastępców 
wyznacza Komisja;
- dwóch członków i dwóch zastępców 
wyznacza Parlament Europejski.
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Or. en

Poprawka 538
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dwóch członków Komisji Odwoławczej
i dwóch zastępców wyznacza Zarząd 
EIOPA z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz po 
konsultacji z Radą Organów Nadzoru.

3. Dwóch członków Komisji Odwoławczej 
wyznacza Parlament Europejski, dwóch 
członków – Rada i pozostałych dwóch 
członków – Komisja, po opublikowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz po konsultacji z Radą 
Organów Nadzoru.

Or. en

Poprawka 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dwóch członków Komisji Odwoławczej 
i dwóch zastępców wyznacza Zarząd 
EIOPA z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz po 
konsultacji z Radą Organów Nadzoru.

3. Członków Komisji Odwoławczej i ich
zastępców wyznacza Parlament 
Europejski z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz po 
konsultacji z Radą Organów Nadzoru.
Lista zawiera co najmniej jednego członka 
reprezentującego organizację 
konsumentów, jednego członka 
reprezentującego MŚP i jednego członka 
reprezentującego środowisko badaczy. 
Tego ostatniego członka, a także jego 
zastępcę wyznacza Grupa 
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Zainteresowanych Stron z Sektora 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych.

Or. en

Poprawka 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dwóch członków Komisji Odwoławczej 
i dwóch zastępców wyznacza Zarząd 
EIOPA z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz po 
konsultacji z Radą Organów Nadzoru.

3. Dwóch członków Komisji Odwoławczej 
i dwóch zastępców wyznacza Zarząd 
EIOPA z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po przeprowadzeniu 
przesłuchania w Parlamencie 
Europejskim i po opublikowaniu 
zaproszenia do wyrażenia zainteresowania
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz po konsultacji z Radą 
Organów Nadzoru.

Or. en

Poprawka 541
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostali członkowie wyznaczani są 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr …/… 
[EBA] oraz rozporządzeniem (WE) nr 
…/… [ESMA]. 

skreślony

Or. en
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Poprawka 542
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostali członkowie wyznaczani są 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr …/… 
[EBA] oraz rozporządzeniem (WE) nr 
…/… [ESMA]. 

skreślony

Or. en

Poprawka 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostali członkowie wyznaczani są 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr …/… 
[EBA] oraz rozporządzeniem (WE) nr 
…/… [ESMA]. 

skreślony

Or. en

Poprawka 544
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Członka Komisji Odwoławczej
wyznaczonego przez Zarząd EIOPA nie 
można odwołać ze stanowiska w czasie 
trwania kadencji, chyba że został uznany 
za winnego poważnego uchybienia, a 
Zarząd, po konsultacji z Radą Organów 

5. Członka Komisji Odwoławczej nie 
można odwołać ze stanowiska w czasie 
trwania kadencji, chyba że został uznany 
za winnego poważnego uchybienia, a 
instytucja, która go powołała, podejmuje
decyzję o jego odwołaniu po konsultacji z 
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Nadzoru, podejmie decyzję o jego 
odwołaniu.

Radą Organów Nadzoru.

Or. en

Poprawka 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45
Niezależność i bezstronność

skreślony

1. Członkowie Komisji Odwoławczej 
podejmują decyzje w sposób niezależny. 
Nie są związani żadnymi instrukcjami. 
Nie mogą oni pełnić żadnych innych 
funkcji w EIOPA, w Zarządzie ani w 
Radzie Organów Nadzoru.
2. Członkowie Komisji Odwoławczej nie 
mogą brać udziału w postępowaniu 
odwoławczym, jeśli są nim zainteresowani 
osobiście lub jeśli wcześniej działali jako 
przedstawiciele jednej ze stron 
postępowania lub jeśli uczestniczyli w 
podejmowaniu decyzji stanowiącej 
przedmiot postępowania odwoławczego.
3. Jeżeli członek komisji odwoławczej 
uważa, że inny członek nie powinien brać 
udziału w postępowaniu odwoławczym z 
przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 bądź 
z innego powodu, powiadamia o tym 
Komisję Odwoławczą.
4. Każda strona postępowania 
odwoławczego może zgłosić sprzeciw 
wobec udziału członka Komisji 
Odwoławczej z powodów, o których mowa 
w ust. 1 i 2, lub w przypadku podejrzenia o 
stronniczość.
Podstawą sprzeciwu nie może być 
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przynależność państwowa członka; 
sprzeciw nie jest także dopuszczalny, jeżeli 
strona postępowania odwoławczego –
wiedząc o powodach sprzeciwu –
dokonała mimo tego jakiejkolwiek innej 
czynności procesowej niż sprzeciw co do 
składu Komisji Odwoławczej.
5. Komisja Odwoławcza podejmuje 
decyzję dotyczącą działania, które należy 
podjąć w przypadkach określonych w ust. 
1 i 2, bez udziału zainteresowanego 
członka.
Przy podejmowaniu tej decyzji 
zainteresowanego członka zastępuje w 
Komisji Odwoławczej jego zastępca, chyba 
że zastępca znajduje się w podobnej 
sytuacji. W takim przypadku 
przewodniczący wyznacza osobę 
zastępującą spośród innych zastępców.
6. Członkowie Komisji Odwoławczej 
zobowiązują się działać niezależnie i w 
interesie publicznym.
W tym celu składają oni oświadczenie o 
zobowiązaniach i deklarację, w której 
wykazują brak interesów, który mógłby 
zaważyć na ich niezależności, albo 
ujawniają wszelkie bezpośrednie lub 
pośrednie interesy, które mogłyby zaważyć 
na ich niezależności.
Oświadczenie i deklaracja składane są 
corocznie w formie pisemnej i podawane 
są do publicznej wiadomości.

Or. en

Poprawka 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja Odwoławcza może, zgodnie z 5. Komisja Odwoławcza może potwierdzić 
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przepisami niniejszego artykułu, 
wykonywać wszelkie uprawnienia 
wchodzące w zakres kompetencji EIOPA, 
lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia 
właściwemu organowi EIOPA. Decyzja 
Komisji Odwoławczej jest wiążąca dla 
tego organu.

decyzje podjętą przez właściwy organ albo
przekazać sprawę do rozstrzygnięcia 
właściwemu organowi EIOPA. Decyzja 
Komisji Odwoławczej jest wiążąca dla 
tego organu.

Or. en

Poprawka 547
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie i instytucje 
Unii Europejskiej, a także każda osoba 
fizyczna lub prawna, mogą wnosić 
bezpośrednio do Trybunału 
Sprawiedliwości odwołania od decyzji 
EIOPA zgodnie z art. 263 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązkowe składki uiszczane przez 
krajowe organy władzy publicznej 
właściwe w zakresie nadzoru nad 
instytucjami finansowymi; 

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Jako że EIOPA będzie organem wspólnotowym, powinien być w jak najszerszym zakresie 
finansowany z budżetu UE. Zagwarantuje to również jego niezależność. Z tych powodów 
finansowanie przez krajowe organy nadzoru nie ma zastosowania.

Poprawka 549
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązkowe składki uiszczane przez 
krajowe organy władzy publicznej 
właściwe w zakresie nadzoru nad 
instytucjami finansowymi; 

skreślona

Or. en

Poprawka 550
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) obowiązkowe składki uiszczane przez 
krajowe organy władzy publicznej 
właściwe w zakresie nadzoru nad 
instytucjami finansowymi;

a) obowiązkowe składki uiszczane przez 
krajowe organy władzy publicznej 
właściwe w zakresie nadzoru nad 
instytucjami finansowymi, dokonywane 
zgodnie z ważeniem głosów określonym w 
art. 3 ust. 3 Protokołu (nr 36) w sprawie 
postanowień przejściowych załączonego 
do Traktatu o Unii Europejskiej i 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Do celów niniejszego 
artykułu art. 3 ust. 3 Protokołu (nr 36) w 
sprawie postanowień przejściowych 
stosuje się nadal po terminie 31 
października 2014 r. określonym w tym 
protokole;
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka określa składki uiszczane przez krajowe organy nadzoru 
ubezpieczeń do budżetu EIOPA. Proponowana zasada opiera się na obecnej praktyce.

Poprawka 551
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dotację wspólnotową zapisaną w 
budżecie ogólnym Unii Europejskiej
(sekcja „Komisja”);

b) dotację z Unii Europejskiej wykazaną w 
oddzielnym dziale budżetowym w Sekcji 
[XI] budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 552
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego każdego roku 
dyrektor wykonawczy sporządza projekt 
preliminarza dochodów i wydatków na 
następny rok budżetowy i przekazuje go 
Zarządowi wraz z planem zatrudnienia. 
Każdego roku Zarząd, na podstawie 

1. Za wyjątkiem pierwszego roku 
działalności EIOPA, który kończy się w 
dniu 31 grudnia 2011 r. (patrz poniższy 
art. 49 ust. 6a), do dnia 15 lutego każdego 
roku dyrektor wykonawczy sporządza 
projekt preliminarza dochodów i 
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wstępnego projektu sporządzonego przez 
dyrektora wykonawczego, przygotowuje 
preliminarz dochodów i wydatków EIOPA 
na następny rok budżetowy. Do dnia 31 
marca Zarząd przekazuje Komisji 
preliminarz, w tym projekt planu 
zatrudnienia. Przed przyjęciem 
preliminarza projekt przygotowany przez 
dyrektora wykonawczego jest 
zatwierdzany przez Radę Organów 
Nadzoru.

wydatków na następny rok budżetowy i 
przekazuje go Zarządowi i Radzie 
Organów Nadzoru wraz z planem 
zatrudnienia. Każdego roku Rada 
Organów Nadzoru, na podstawie 
wstępnego projektu sporządzonego przez 
dyrektora wykonawczego i zatwierdzonego 
przez Zarząd, przygotowuje preliminarz 
dochodów i wydatków EIOPA na następny 
rok budżetowy. Do dnia 31 marca Rada 
Organów Nadzoru przekazuje Komisji 
preliminarz, w tym projekt planu 
zatrudnienia. Przed przyjęciem 
preliminarza projekt przygotowany przez 
dyrektora wykonawczego jest 
zatwierdzany przez Zarząd.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, aby w pierwszym roku działalności europejskich organów nadzoru, kończącym 
się w dniu 31 grudnia 2011 r. ich budżety były przyjęte przez członków odpowiednich 
komitetów poziomu 3. po konsultacji z Komisją, a następnie przekazane Radzie i 
Parlamentowi do zatwierdzenia. Ma to fundamentalne znaczenie dla zapewnienia 
niezależności operacyjnej europejskich organów nadzoru, tak aby rozpoczęły działalność w 
oparciu o solidną podstawę finansową. Niezależność tę równoważy odpowiedzialność przed 
instytucjami politycznymi UE. 

Poprawka 553
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Niezależnie od powyższych przepisów, 
w odniesieniu do pierwszego roku 
działalności EIOPA, który kończy się w 
dniu 31 grudnia 2011 r., budżet będzie 
przyjęty przez członków komitetu poziomu 
3. po konsultacji z Komisją Europejską, a 
następnie przekazany władzy budżetowej 
do zatwierdzenia.
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Or. en

Poprawka 554
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W odniesieniu do pierwszego roku 
działalności EIOPA, który kończy się w 
dniu 31 grudnia 2011 r., budżet będzie 
przyjęty przez członków komitetu poziomu 
3. po konsultacji z Komisją, a następnie 
przekazany Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie do zatwierdzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, aby w pierwszym roku działalności europejskich organów nadzoru, kończącym 
się w dniu 31 grudnia 2011 r. ich budżety były przyjęte przez członków odpowiednich 
komitetów poziomu 3. po konsultacji z Komisją, a następnie przekazane Radzie i 
Parlamentowi do zatwierdzenia. Ma to fundamentalne znaczenie dla zapewnienia 
niezależności operacyjnej europejskich organów nadzoru, tak aby rozpoczęły działalność w 
oparciu o solidną podstawę finansową. Niezależność tę równoważy odpowiedzialność przed 
instytucjami politycznymi UE. 

Poprawka 555
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do pracowników EIOPA, w tym do 
dyrektora wykonawczego, stosują się 
regulamin pracowniczy, warunki 
zatrudnienia innych pracowników oraz 
zasady przyjęte wspólnie przez instytucje 
Wspólnot Europejskich do celów 
stosowania regulaminu pracowniczego i 

1. Do pracowników EIOPA, z wyjątkiem 
przewodniczącego, stosują się regulamin 
pracowniczy, warunki zatrudnienia innych 
pracowników oraz zasady przyjęte 
wspólnie przez instytucje Wspólnot 
Europejskich do celów stosowania 
regulaminu pracowniczego i warunków 
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warunków zatrudnienia. zatrudnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Przewodniczący nie powinien podlegać regulaminowi pracowniczemu UE.  Zasady i warunki 
zatrudnienia przewodniczącego powinna określić Rada Organów Nadzoru, jak ma to już 
miejsce w przypadku prezesa i członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Z uwagi 
na fakt, że przewodniczący będą należeć do ESRB i jej komitetu sterującego, właściwe jest 
podejście spójne z podejściem dotyczącym EBC.

Poprawka 556
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu pierwszych 18 miesięcy po 
opuszczeniu stanowiska nie podejmują 
oni pracy w instytucjach finansowych 
podlegających uprzednio nadzorowi 
Europejskiego Systemu Nadzoru 
Finansowego.

Or. en

Poprawka 557
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O wewnętrznych ustaleniach 
językowych EIOPA decyduje Zarząd.

2. O wewnętrznych ustaleniach 
językowych EIOPA decyduje Rada 
Organów Nadzoru.

Or. en
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Poprawka 558
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Udział w pracach EIOPA jest otwarty 
także dla krajów trzecich, które stosują 
prawodawstwo uznane przez Unię 
Europejską za równoważne w obszarach 
kompetencji EIOPA, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, o ile taki udział zwiększa 
spójność wyników w zakresie nadzoru 
mających bezpośrednie znaczenie dla 
EIOPA i tych krajów trzecich. Ich udział 
jest uzależniony od zawarcia porozumień 
administracyjnych, o których mowa w art. 
18.

Or. en

Poprawka 559
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział ten powinien mieć postać 
skutecznej dwustronnej i wielostronnej 
wymiany informacji pomiędzy właściwymi 
organami a EIOPA, z pełnym 
poszanowaniem obowiązujących 
przepisów w zakresie poufności i ochrony 
danych przewidzianych w odpowiednim 
prawodawstwie wspólnotowym.

Or. en
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Poprawka 560
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ponosi odpowiedzialność za 
siedzibę administracyjną i początkowe 
prowadzenie działalności administracyjnej 
EIOPA do czasu uzyskania przez niego 
zdolności operacyjnej niezbędnej do 
wykonywania własnego budżetu.

1. Komisja, w ścisłej współpracy z 
Komitetem Europejskich Organów 
Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych ustanowionym 
decyzją Komisji 2009/79/WE (komitet 
poziomu 3.), ponosi odpowiedzialność za 
siedzibę administracyjną i początkowe 
prowadzenie działalności administracyjnej 
EIOPA do czasu uzyskania przez niego 
zdolności operacyjnej niezbędnej do 
wykonywania własnego budżetu.

Or. en

Poprawka 561
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W okresie po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia i przed 
ustanowieniem EIOPA komitet poziomu 
3. działa w ścisłej współpracy z Komisją w 
celu przygotowania zastąpienia komitetu 
poziomu 3. przez EIOPA. Komitet 
poziomu 3. może podjąć wszelkie 
przydatne działania przygotowawcze 
podlegające ostatecznej decyzji 
odpowiednich organów EIOPA. Obejmuje 
to określenie procedury wyboru 
przewodniczącego i dyrektora 
wykonawczego EIOPA oraz członków 
Zarządu i organizację wyboru tych osób.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponuje się sprecyzowanie przepisów dotyczących działań przygotowawczych, które można 
podjąć przed ustanowieniem europejskich organów nadzoru. Z uwagi na skuteczność jest 
konieczne, aby po wejściu rozporządzenia w życie trzy komitety poziomu 3. mogły podjąć 
wszelkie przydatne działania na rzecz przygotowania ustanowienia europejskich organów 
nadzoru pod warunkiem zatwierdzenia tych prac przygotowawczych przez odpowiednie 
organy Europejskiego Organu Nadzoru. Ten sposób działania przyczyni się do maksymalnego 
skrócenia okresu, w którym europejskie organy nadzoru mogą nie być w pełni funkcjonalne z 
uwagi na brak mianowania ich odpowiednich przewodniczących i dyrektorów wykonawczych.

Poprawka 562
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W okresie między wejściem 
niniejszego rozporządzenia w życie a 
dniem wyznaczenia przewodniczącego i 
członków Zarządu oraz powołania 
dyrektora wykonawczego przewodniczący 
istniejącego komitetu poziomu 3. sprawuje 
tymczasowe przewodnictwo w 
Europejskim Organie Nadzoru, a 
zarządza nim sekretarz generalny tego 
komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się sprecyzowanie przepisów dotyczących działań przygotowawczych, które można 
podjąć przed ustanowieniem europejskich organów nadzoru. Z uwagi na skuteczność jest 
konieczne, aby po wejściu rozporządzenia w życie trzy komitety poziomu 3. mogły podjąć 
wszelkie przydatne działania na rzecz przygotowania ustanowienia europejskich organów 
nadzoru pod warunkiem zatwierdzenia tych prac przygotowawczych przez odpowiednie 
organy Europejskiego Organu Nadzoru. Ten sposób działania przyczyni się do maksymalnego 
skrócenia okresu, w którym europejskie organy nadzoru mogą nie być w pełni funkcjonalne z 
uwagi na brak mianowania ich odpowiednich przewodniczących i dyrektorów wykonawczych.
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Poprawka 563
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EIOPA uważa się za prawnego 
następcę Komitetu Europejskich Organów 
Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych. Najpóźniej w 
dniu ustanowienia EIOPA wszystkie 
aktywa i zobowiązania oraz wszystkie 
bieżące operacje Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych 
zostaną automatycznie przekazane 
EIOPA. Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych sporządza 
sprawozdanie, w którym wykazuje swoją 
końcową sytuację po stronie aktywów i 
zobowiązań z dniem tego przekazania. 
Sprawozdanie to jest badane i 
zatwierdzane przez jego członków i 
Komisję.

Or. en

Poprawka 564
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkim pracownikom posiadającym 
umowę o pracę, o której mowa w ust. 1, 
proponuje się możliwość zawarcia umów 
na czas określony na mocy art. 2 lit. a) 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników w różnych grupach 
zaszeregowania określonych w planie 
zatrudnienia EIOPA.

2. Dla umożliwienia łagodnego przejścia 
istniejącego personelu do EIOPA
wszystkim pracownikom posiadającym 
umowę o pracę, o której mowa w ust. 1, w 
tym umowę o oddelegowaniu, proponuje 
się możliwość zawarcia umów o pracę na 
czas określony na równoważnych lub 
porównywalnych warunkach 
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ekonomicznych i prawnych, zgodnie z 
odpowiednimi ramami prawnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się ustanowienie szczególnych przepisów przejściowych dotyczących istniejącego 
personelu komitetów poziomu 3.

Poprawka 565
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia organ uprawniony do 
zawierania umów przeprowadzi 
wewnętrzną procedurę kwalifikacyjną 
ograniczoną do pracowników 
posiadających umowę zawartą z 
Komitetem Europejskich Organów 
Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych lub jego 
sekretariatem w celu sprawdzenia 
umiejętności, operatywności i uczciwości 
zatrudnianych osób.

Po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia organ uprawniony do 
zawierania umów przeprowadzi 
wewnętrzną procedurę kwalifikacyjną 
ograniczoną do pracowników 
posiadających umowę zawartą z komitetem 
poziomu 3. lub jego sekretariatem w celu 
sprawdzenia umiejętności, operatywności i 
uczciwości zatrudnianych osób.
Wewnętrzna procedura selekcyjna 
powinna w pełni uwzględniać 
umiejętności i doświadczenie, jakimi dana 
osoba wykazała się w pełnieniu funkcji 
przed przekształceniem.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się ustanowienie szczególnych przepisów przejściowych dotyczących istniejącego 
personelu komitetów poziomu 3.
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Poprawka 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ciągu trzech lat od daty określonej w 
art. 67 akapit drugi, a następnie co trzy lata 
Komisja publikuje ogólne sprawozdanie 
dotyczące doświadczeń zgromadzonych w 
związku z działalnością EIOPA oraz 
stosowaniem procedur ustanowionych w 
niniejszym rozporządzeniu.

1. W ciągu trzech lat od daty określonej w 
art. 67 akapit drugi, a następnie co trzy lata 
Komisja dokonuje przeglądu niniejszego 
rozporządzenia, a zwłaszcza 
funkcjonowania art. 23, i publikuje ogólne 
sprawozdanie dotyczące doświadczeń 
zgromadzonych w związku z działalnością 
EIOPA oraz stosowaniem procedur 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane zmiany mają na celu zobowiązanie Komisji do przedstawienia wniosków w celu 
sprecyzowania pojęcia odpowiedzialności fiskalnej państw członkowskich i aktualizacji 
rozporządzenia, tak aby było spójne ze wszelkimi potencjalnymi usprawnieniami 
wynikającymi z wdrożenia ram uregulowań wspólnotowych w zakresie zarządzania 
kryzysowego w sektorze bankowości, które Komisja poddała ostatnio pod konsultacje.

Poprawka 567
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to obejmuje ocenę 
funkcjonowania Grupy Zainteresowanych 
Stron i jej ewentualne wzmocnienie w 
kierunku nadania obowiązkowego 
charakteru wydawaniu tych porad.

Or. en
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Poprawka 568
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w kierunku 
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach objętych
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywaniem we Wspólnocie. 
Ocena zostanie przygotowana na 
podstawie szeroko zakrojonych 
konsultacji, w tym z Grupą 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w realizacji celów 
EIOPA i przemian w kierunku 
konwergencji i integracji w zakresie 
regulacji i nadzoru w dziedzinach
zarządzania w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywania w Unii Europejskiej.
Ponadto sprawozdanie zawiera ocenę, w 
jaki sposób sektor zarządza kosztami 
związanymi z jego zwykłym 
funkcjonowaniem i jak można osiągnąć 
ich pełną internalizację przy 
uwzględnieniu cyklicznej perspektywy.
Ocena zostanie przygotowana na 
podstawie szeroko zakrojonych 
konsultacji, w tym z Grupą 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Or. en

Poprawka 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w kierunku 
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach objętych
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywaniem we Wspólnocie. 
Ocena zostanie przygotowana na 
podstawie szeroko zakrojonych 

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w kierunku 
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych i ich
rozwiązywania we Wspólnocie, ponadto 
przedkłada się Parlamentowi i Radzie 
sprawozdanie wraz ze wszelkimi 
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konsultacji, w tym z Grupą 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

odpowiednimi wnioskami celem zmiany 
niniejszego rozporządzenia. Ocena 
zostanie przygotowana na podstawie 
szeroko zakrojonych konsultacji, w tym z 
Grupą Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane zmiany mają na celu zobowiązanie Komisji do przedstawienia wniosków w celu 
sprecyzowania pojęcia odpowiedzialności fiskalnej państw członkowskich i aktualizacji 
rozporządzenia, tak aby było spójne ze wszelkimi potencjalnymi usprawnieniami 
wynikającymi z wdrożenia ram uregulowań wspólnotowych w zakresie zarządzania 
kryzysowego w sektorze bankowości, które Komisja poddała ostatnio pod konsultacje.

Poprawka 570
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w kierunku 
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach objętych
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywaniem we Wspólnocie. 
Ocena zostanie przygotowana na 
podstawie szeroko zakrojonych 
konsultacji, w tym z Grupą 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w kierunku 
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych i ich
rozwiązywania we Wspólnocie. Ocena 
zostanie przygotowana na podstawie 
szeroko zakrojonych konsultacji, w tym z 
Grupą Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz Grupą 
Zainteresowanych Stron z Sektora
Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uwzględnić podstawowe różnice między funduszami ubezpieczeniowymi a pracowniczymi 
programami emerytalnymi, Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń, 
Reasekuracji i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozdziela się na: (i) Grupę 
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Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji oraz (ii) Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Poprawka 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja sporządza sprawozdanie, 
uwzględniając wnioski przedłożone przez 
Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, Radę Organów Nadzoru i 
Wspólny Komitet. Wnioski te załącza się 
do sprawozdania publikowanego przez 
Komisję. Komisja może również wziąć pod 
uwagę opinie innych grup 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Sprawozdanie Komisji zawiera m.in. 
ocenę: poziomu konwergencji w zakresie 
standardowych praktyk nadzorczych 
osiągniętego przez organy krajowe; 
funkcjonowania kolegiów organów 
nadzoru; mechanizmu nadzoru instytucji 
transgranicznych, w szczególności 
instytucji o wymiarze europejskim; 
funkcjonowania art. 23 dotyczącego 
środków ochronnych i organu nadzoru;  
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konwergencji w zakresie nadzoru w 
dziedzinach zarządzania w sytuacjach 
kryzysowych i ich rozwiązywania w Unii 
oraz czy nadzór ostrożnościowy i nadzór 
nad prowadzeniem działalności powinny 
być połączone czy oddzielne. 
Sprawozdanie zawiera wnioski dotyczące 
sposobu dalszego rozwoju roli EIOPA 
oraz ESFS z myślą o utworzeniu 
zintegrowanej europejskiej struktury 
nadzoru.

Or. en


