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Poprawka 468
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 470
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. ESMA dopilnowuje, by system 
finansowy internalizował swoje koszty w 
perspektywie cyklicznej oraz by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek bezpośredni
sposób na obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

Or. en

Poprawka 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. ESMA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały bezpośrednio i w istotny sposób
na obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

Or. en



AM\809655PL.doc 5/90 PE439.931v01-00

PL

Poprawka 472
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 473
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).
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Poprawka 474
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Działania ESMA nie powinny zagrażać budżetowej niezależności państw członkowskich.

Poprawka 475
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. ESMA 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.
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Poprawka 476
Pervenche Berès

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 ESMA właściwemu 
organowi, państwo to może powiadomić 
ESMA i Komisję o tym, że właściwy organ 
nie wykona przedmiotowej decyzji.

skreślony

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 477
Gianni Pittella

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 ESMA właściwemu 
organowi, państwo to może powiadomić 
ESMA i Komisję o tym, że właściwy organ 
nie wykona przedmiotowej decyzji.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 478
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 ESMA właściwemu 
organowi, państwo to może powiadomić
ESMA i Komisję o tym, że właściwy organ 
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 
miesiąca od przekazania decyzji ESMA 
właściwemu organowi, państwo to 
powiadamia ESMA, Komisję i Parlament 
Europejski o tym, że właściwy organ nie 
wykona przedmiotowej decyzji.

Or. en

Poprawka 479
Gianni Pittella

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 ESMA właściwemu 
organowi, państwo to może powiadomić 
ESMA i Komisję o tym, że właściwy organ 
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 dziesięciu dni 
roboczych od przekazania decyzji ESMA 
właściwemu organowi, państwo to może 
powiadomić ESMA i Komisję o tym, że 
właściwy organ nie wykona przedmiotowej 
decyzji.
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Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 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 ESMA właściwemu 
organowi, państwo to może powiadomić 
ESMA i Komisję o tym, że właściwy organ 
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 dziesięciu dni 
roboczych od przekazania decyzji ESMA 
właściwemu organowi, państwo to może 
powiadomić ESMA i Komisję o tym, że 
właściwy organ nie wykona przedmiotowej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 ESMA właściwemu 
organowi, państwo to może powiadomić 
ESMA i Komisję o tym, że właściwy organ 

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

Or. en

Poprawka 482
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – 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.

skreślony

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 483
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – 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 

skreślony
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obowiązki.

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 484
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – 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 dostarcza ocenę 
skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

członkowskie uzasadnia, dlaczego 
wspomniana decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe i dostarcza ocenę 
skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Or. en

Poprawka 486
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 
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 dostarcza ocenę 
skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 487
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – 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 

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie może uzasadnić, dlaczego 
wspomniana decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe.
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obowiązki.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są uprawnione do oceny swojej własnej odpowiedzialności budżetowej.

Poprawka 488
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku zawiesza się decyzję 
ESMA.

skreślony

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 489
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku zawiesza się decyzję 
ESMA.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 490
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie jednego miesiąca od 
powiadomienia ESMA i Komisji przez 
państwo członkowskie, ESMA informuje 
to państwo członkowskie, czy utrzymuje 
swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź 
unieważnia. 

skreślony

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 491
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie jednego miesiąca od 
powiadomienia ESMA i Komisji przez 
państwo członkowskie, ESMA informuje 
to państwo członkowskie, czy utrzymuje 

skreślony
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swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź 
unieważnia. 

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 492
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).
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Poprawka 493
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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 494
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 495
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy ESMA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada stanowiąc kwalifikowaną 
większością głosów swoich członków, jak 
określono w art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej i art. 3 Protokołu nr 36 w 
sprawie postanowień przejściowych 
załączonego do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, na jednym ze swoich 
posiedzeń nie później niż dwa miesiące po 
poinformowaniu państwa członkowskiego 
przez ESMA zgodnie z akapitem 
czwartym, podejmuje decyzję w sprawie 
utrzymania lub unieważnienia decyzji 
ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy ESMA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada stanowiąc kwalifikowaną 
większością głosów swoich członków, jak 
określono w art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej i art. 3 Protokołu nr 36 w 
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unieważnienia decyzji ESMA. sprawie postanowień przejściowych 
załączonego do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, na posiedzeniu nie 
później niż dwa miesiące po 
poinformowaniu państwa członkowskiego
przez ESMA zgodnie z akapitem 
czwartym, podejmuje decyzję w sprawie 
utrzymania lub unieważnienia decyzji 
ESMA.

Or. en

Poprawka 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy ESMA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 16
Traktatu o Unii Europejskiej, podejmuje w 
terminie dwóch miesięcy decyzję w 
sprawie utrzymania decyzji ESMA.

Or. en

Poprawka 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy ESMA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 16
Traktatu o Unii Europejskiej, podejmuje w 
terminie dwóch miesięcy decyzję w 
sprawie utrzymania decyzji ESMA.
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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 ESMA była cofana. 

Poprawka 499
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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 500
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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 ESMA była cofana. 
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Poprawka 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 ESMA była cofana. 
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Poprawka 504
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 10 ust. 2 wpływa na jego 
obowiązki budżetowe, w ciągu trzech dni 
roboczych od przekazania decyzji ESMA 
właściwemu organowi, państwo to może 
powiadomić ESMA, Komisję i Radę o tym, 
że właściwy organ nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 505
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 10 ust. 2 wpływa na jego 
obowiązki budżetowe, w ciągu trzech dni 
roboczych od przekazania decyzji ESMA 
właściwemu organowi, państwo to może 
powiadomić ESMA, Komisję i Radę o 
tym, że właściwy organ nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

3. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 10 ust. 2 wpływa na jego 
obowiązki budżetowe, w ciągu dwóch dni 
roboczych od przekazania decyzji ESMA 
właściwemu organowi, państwo to może 
powiadomić ESMA, Komisję i Radę o 
tym, że właściwy organ nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

Or. en
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Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 506
Gianni Pittella

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
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ESMA.

Or. en

Poprawka 508
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ESMA 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.

Poprawka 509
Gianni Pittella

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 
ESMA.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
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finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 510
Gianni Pittella

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 ESMA.

Rada stanowiąc kwalifikowaną 
większością głosów swoich członków, jak 
określono w art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej i art. 3 Protokołu nr 36 w 
sprawie postanowień przejściowych 
załączonego do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, na jednym ze swoich 
posiedzeń nie później niż dwa miesiące po 
poinformowaniu państwa członkowskiego 
przez ESMA zgodnie z poprzednim 
akapitem, podejmuje decyzję w sprawie 
utrzymania lub unieważnienia decyzji 
ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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, 

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

Europejskiej, podejmuje decyzję w 
sprawie utrzymania decyzji ESMA.

Or. en

Poprawka 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 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 ESMA.

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

Or. en

Poprawka 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 ESMA.

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

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 ESMA, uzasadnione jest wprowadzenie 
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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 514
Pervenche Berès

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 ESMA uznaje się za 
utrzymaną.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 515
Gianni Pittella

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 ESMA uznaje się za 
utrzymaną.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).
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Poprawka 516
Gianni Pittella

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 ESMA uznaje się za 
utrzymaną.

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

Or. en

Uzasadnienie

Mglista koncepcja odpowiedzialności podatkowej państw członkowskich może wywołać 
poważną debatę dotyczącą interpretacji i w rzeczywistości zablokować działalność ESMA 
jeśli chodzi o rozstrzyganie ewentualnych sporów (na przykład ustalenie wymogów 
finansowych dla grup transgranicznych – ogólnie wymogi filaru 2).

Poprawka 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 ESMA uznaje się za 
utrzymaną.

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

Or. en
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Poprawka 518
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji przewidzianych 
w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 2 i 3 oraz art. 11 
ust. 3 i 4, ESMA informuje adresata danej 
decyzji o zamiarze jej podjęcia,
wyznaczając termin, w którym adresat ten 
może wyrazić swoją opinię w tej sprawie, 
w pełni uwzględniając jej pilny charakter. 

1. Przed podjęciem decyzji przewidzianych 
w niniejszym rozporządzeniu, ESMA 
informuje adresata danej decyzji o 
zamiarze jej podjęcia, wyznaczając termin, 
w którym adresat ten może wyrazić swoją 
opinię w tej sprawie, w pełni 
uwzględniając jej pilny charakter,
złożoność i potencjalne skutki. 

Or. en

Uzasadnienie

Jest istotne, aby przy wyznaczaniu terminu wziąć pod uwagę złożoność i konsekwencje 
działania, a nie tylko jego pilny charakter.

Poprawka 519
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 właściwy organ lub 
uczestnika rynków finansowych, których 
dotyczą, oraz główną treść tych decyzji, 
uwzględniając interes prawny uczestnika
rynków finansowych w zakresie ochrony 
tajemnicy przedsiębiorstwa. 

5. Decyzje podejmowane na mocy art. 9, 
10 i 11 podaje się do wiadomości 
publicznej, określając krajowy organ lub 
uczestnika rynków finansowych, których 
dotyczą, oraz główną treść tych decyzji, 
chyba że upublicznienie byłoby w 
sprzeczności z interesem prawnym
uczestników rynków finansowych w 
zakresie ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub może poważnie 
zaszkodzić stabilności całego systemu 
finansowego we Wspólnocie bądź części 
tego systemu. 
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Or. en

Poprawka 520
Gianni Pittella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przewodniczący, któremu nie 
przysługuje prawo głosu;

a) sześciu członków Zarządu, w tym
przewodniczący;

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak EBC, Rada Organów Nadzorczych powinna mieć pewną liczbę „niezależnych” 
członków, tzn. niezwiązanych z organami krajowymi.

Poprawka 521
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przewodniczący, któremu nie 
przysługuje prawo głosu;

a) przewodniczący z głosem 
rozstrzygającym;

Or. en

Poprawka 522
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 523
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przewodniczący właściwego organu w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Jeśli w danym państwie członkowskim
istnieje więcej niż jeden właściwy organ, 
organy te podejmują decyzję o wyborze 
jednego z przewodniczących na 
przedstawiciela w Radzie Organów 
Nadzoru; 

b) przewodniczący właściwego organu w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
W przypadku gdy na terytorium, na 
którym dane państwo członkowskie jest 
odpowiedzialne za stosowanie prawa UE, 
istnieje więcej niż jeden właściwy organ, 
przewodniczący tych organizacji są 
wspólnie przedstawicielami w Radzie 
Organów Nadzoru i ustalają między sobą 
sposób sprawowania tej reprezentacji, w 
tym podział głosów na mocy art. 29; 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że w niektórych państwach członkowskich jest więcej niż 
jeden organ krajowy odpowiedzialny za omawiany sektor. W takim przypadku konieczne jest 
określenie procesu umożliwiającego oddanie głosu szefowi najwłaściwszego krajowego 
organu nadzorczego.

Poprawka 524
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) dwaj przedstawiciele Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych nie mają prawa 
głosu. Tylko jeden z nich jest 
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przedstawicielem uczestników rynku 
zaangażowanych zawodowo lub ich 
pracowników.

Or. en

Poprawka 525
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

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 
właściwych organów będących stroną 
sporu.

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby 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.

Poprawka 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby rozstrzygania 
sporów panel, w skład którego wchodzą 

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

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 527
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2

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 właściwych organów 
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 528
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 się pokrywają, 
a zastosowanie mają odpowiednie 
warunki dotyczące rotacji.
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Or. en

Poprawka 529
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 ESMA.

Or. en

Poprawka 530
Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, instytucje Unii 
oraz inne podmioty publiczne lub 
prywatne nie dążą do wywierania wpływu 
na członków Rady Organów Nadzoru w 
wykonywaniu przez nich zadań w celu 
uniknięcia konfliktu interesów oraz 
zagwarantowania ich niezależności.

Or. en
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Poprawka 531
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.

Or. en

Poprawka 532
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na wniosek Zarządu oraz na 
podstawie projektu sprawozdania, 
o którym mowa w art. 38 ust. 7, Rada 
Organów Nadzoru przyjmuje roczne
sprawozdanie z działalności ESMA 
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 533
Sari Essayah

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 534
Anni Podimata

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 głosów swoich 
członków, zgodnie z regułą mówiącą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos. W przypadku aktów określonych w 
art. 7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI oraz w drodze odstępstwa od 
pierwszego zdania niniejszego akapitu 
Rada Organów Nadzoru podejmuje 
decyzje kwalifikowaną większością głosów 
swoich członków, jak określono w art. 16 
ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 535
Carl Haglund

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 głosów swoich 
członków, zgodnie z regułą mówiącą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 536
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.

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

Or. en

Uzasadnienie

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
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the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Poprawka 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 stanowi zwykłą
większością głosów swoich członków.

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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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. 
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Poprawka 538
Diogo Feio

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

Or. en

Poprawka 539
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 
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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 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 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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. 

skreślony

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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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. 



AM\809655PL.doc 41/90 PE439.931v01-00

PL

Poprawka 541
Carl Haglund

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. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 542
Anni Podimata

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 odniesieniu do decyzji podejmowanych 
zgodnie z art. 11 ust. 3 decyzję 
zaproponowaną przez panel uznaje się za 
przyjętą, jeżeli została zatwierdzona
zwykłą większością głosów członków 
Rady Organów Nadzoru.  

Or. en
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Poprawka 543
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

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Poprawka 544
Sari Essayah

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. 

1. Wszelkie inne decyzje Rady Organów 
Nadzoru podejmowane są zwykłą 
większością głosów jej członków, zgodnie 
z regułą mówiącą, że każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos. 

Or. en
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Poprawka 545
Gianni Pittella

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 sześciu niezależnych 
członków mianowanych za wspólną zgodą 
szefów państw i rządów. 

Or. en

Uzasadnienie

Zarząd powinien się składać z niezależnych członków mianowanych za wspólną zgodą szefów 
państw i rządów (tak jak Zarząd EBC). 

Poprawka 546
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

ESMA powinien być w jak największym stopniu niezależny. Dlatego też wpływ Komisji 
Europejskiej na ten organ jest ograniczony. Proponowana poprawka ma na celu usunięcie 
przedstawiciela Komisji z Zarządu ESMA. ESMA kontrolowany jest przez same organy 
nadzoru. Obecność przedstawiciela Komisji w Radzie Organów Nadzoru ESMA, bez prawa 
głosu, wystarczy dla zapewnienia odpowiedniej wymiany informacji między Komisją a ESMA 
i odpowiedniej komunikacji między nimi.
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Poprawka 547
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 pięciu członków wybranych przez 
Radę Organów Nadzoru spośród jej 
członków. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 548
Gianni Pittella

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. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zarząd powinien się składać z niezależnych członków mianowanych za wspólną zgodą szefów 
państw i rządów (tak jak Zarząd EBC). 
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Poprawka 549
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 550
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kadencja członków wybranych przez Radę 
Organów Nadzoru wynosi dwa i pół roku. 
Kadencja może zostać odnowiona 
jednokrotnie. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zarząd powinien się składać z niezależnych członków mianowanych za wspólną zgodą szefów 
państw i rządów (tak jak Zarząd EBC). 
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Poprawka 551
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 552
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy 
w roku na sesji zwyczajnej.

Zarząd zbiera się co najmniej przed 
każdym posiedzeniem Rady Organów 
Nadzoru i tak często jak uzna to za 
konieczne.

Or. en

Poprawka 553
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
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Poprawka 554
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. 45, po zakończeniu 
służby członkowie zarządu są nadal 
zobowiązani do godziwego i rozważnego 
zachowania w odniesieniu do 
przyjmowania niektórych stanowisk lub 
pewnych korzyści.

Or. en

Poprawka 555
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 ESMA 
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
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Poprawka 556
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 557
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. ESMA jest reprezentowany przez 
przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego, którzy są 
niezależnymi profesjonalistami 
zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 

Or. en

Poprawka 558
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiceprzewodniczący pełni funkcję 
zastępcy przewodniczącego i jest również 
odpowiedzialny za stosunki zewnętrzne ze 
Wspólnym Komitetem, ESRB oraz 
organami międzynarodowymi.
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Or. en

Poprawka 559
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 uczestników 
rynków 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 
najsilniejsze kandydatury do rozważenia 
przez Parlament Europejski, 
przewodniczący powoływany jest przez 
Parlament Europejski na podstawie 
osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat 
uczestników rynków finansowych i 
rynków oraz doświadczenia w zakresie 
regulacji rynków finansowych i nadzoru 
finansowego.

Or. en

Poprawka 560
Udo Bullmann

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 uczestników 
rynków 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 
uczestników rynków finansowych i 
rynków oraz doświadczenia w zakresie 
regulacji rynków finansowych i nadzoru 
finansowego.

Or. en
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Poprawka 561
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
przewodniczącym.

Or. en

Poprawka 562
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przed swoim powołaniem, kandydaci 
wybrani przez Radę Organów Nadzoru jest 
zatwierdzany przez Parlament Europejski.

Or. en

Poprawka 563
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 564
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 565
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Poza informacjami, o których mowa w 
art. 7a, 8, 9, 10, 11a i 18, sprawozdanie 
zawiera informacje dotyczące zakresu 
wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
Organem a Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego oraz, w stosownych 
przypadkach, działań podjętych w 
odpowiedzi na opinie wydane przez Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości. Sprawozdanie zawiera 
również wszelkie odpowiednie informacje, 
o które doraźnie wnosi Parlament 
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Europejski.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby ESA również oficjalnie odpowiadał przed Grupą Zainteresowanych Stron 
oraz Parlamentem, aby zapewnić uwzględnianie obaw demokratycznego społeczeństwa i 
zainteresowanych stron.

Poprawka 566
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 uczestników 
rynków 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 na wniosek Zarządu 
przez Radę Organów Nadzoru na 
podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy 
na temat uczestników rynków finansowych 
i rynków, doświadczenia w zakresie 
regulacji rynków finansowych i nadzoru 
finansowego oraz doświadczenia na 
stanowisku kierowniczym.

Or. en

Poprawka 567
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit pierwszy

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.
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Or. en

Poprawka 568
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ocenie tej Rada Organów Nadzoru
uwzględnia w szczególności:

W ocenie tej Zarząd uwzględnia w 
szczególności:

Or. en

Poprawka 569
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 570
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.
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Or. en

Poprawka 571
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor Wykonawczy nie powinien był 
pracować w instytucji finansowej bądź 
świadczyć usług na jej rzecz w ciągu 
3 ostatnich lat, ani nie powinien 
wykonywać takich zadań w ciągu 3 lat po 
zakończeniu pełnienia obowiązków w 
ESMA.

Or. en

Poprawka 572
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z regulaminem pracowniczym, o 
którym mowa w art. 54, po zakończeniu 
służby dyrektor wykonawczy jest nadal 
zobowiązany do godziwego i rozważnego 
zachowania w odniesieniu do 
przyjmowania niektórych stanowisk lub 
pewnych korzyści.

Or. en
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Poprawka 573
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV –sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WSPÓLNY KOMITET EUROPEJSKICH 
ORGANÓW NADZORU

EUROPEJSKI ORGAN NADZORU 
(WSPÓLNY KOMITET
KONSULTACYJNY) 
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest ustalenie, że Wspólny Komitet jest również organem konsultacyjnym wewnątrz 
ESA oraz pomiędzy ESA a ESRB.

Poprawka 574
Peter Skinner

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 Europejski 
Organ Nadzoru (Wspólny Komitet 
Konsultacyjny) (zwany dalej „Wspólnym 
Komitetem Konsultacyjnym”) z siedzibą w 
Brukseli.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia znaczenie Wspólnego Komitetu i dostarcza stałych podstaw dla stałego 
sekretariatu w centralnym dla ESFS punkcie.
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Poprawka 575
Ramon Tremosa i Balcells

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

Uzasadnienie

Aby pracować wydajniej, Europejskie Organy Nadzoru (Wspólny Komitet) powinny mieć tę 
samą siedzibę, co każdy z Organów, aby zbudować gospodarkę skali, a miejscem tym 
powinna być lokalizacja ESRB, czyli Frankfurt.

Poprawka 576
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego ESMA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego. 

2. Wspólny Komitet stanowi forum, w 
ramach którego ESMA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac i 
korzystanie z wzajemnych doświadczeń z 
Europejskim Organem Nadzoru (sektor 
bankowości) oraz Europejskim Organem 
Nadzoru (sektor ubezpieczeń i 
pracowniczych programów emerytalnych, 
w szczególności w dziedzinie:
– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;
– analiz mikroostrożnościowych pod 
kątem stabilności finansowej; 
– detalicznych produktów inwestycyjnych;
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– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; oraz
– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego oraz rozwoju 
stosunków między Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego a Europejskimi 
Organami Nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkową rolą Wspólnego Komitetu powinna być poprawa jakości i spójności informacji 
przepływających pomiędzy ESA i ESRB, a także stosunków pomiędzy sekretariatami ESA i 
ESRB.

Poprawka 577
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 ESMA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego. 

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego Organ prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność w ramach 
wszystkich filarów Europejskiego Organu 
Nadzoru, zwłaszcza w odniesieniu do:

– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;
– analiz mikroostrożnościowych pod 
kątem stabilności finansowej; 
– detalicznych produktów inwestycyjnych;
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; oraz
– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego oraz rozwoju 
stosunków między Europejską Radą ds. 
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Ryzyka Systemowego a filarami 
Europejskiego Organu Nadzoru.

Or. en

Poprawka 578
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 ESMA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego. 

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego Organ prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność z pozostałymi 
Europejskimi Organami Nadzoru, 
zwłaszcza w odniesieniu do:

– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;
– analiz mikroostrożnościowych pod 
kątem rozwoju sytuacji, zagrożeń i 
słabości związanych ze stabilnością 
finansową;
– detalicznych produktów inwestycyjnych;
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; oraz
– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego oraz rozwoju 
stosunków między Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego a Europejskimi 
Organami Nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólny Komitet rozwija dalsze obszary wspólnego działania. W związku z tym proponuje się 
określenie w przepisach pewnej liczby pól współpracy.  Na podstawie prac przygotowawczych 
Wspólnego Komitetu ostateczne decyzje będą podejmowane podczas posiedzeń 
inauguracyjnych komisji.
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Poprawka 579
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 ESMA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego. 

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego ESMA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego; zapewnia on także 
międzysektorową spójność prac i 
koordynację zwłaszcza w odniesieniu do:
– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;
– analiz mikroostrożnościowych pod 
kątem stabilności finansowej;
– detalicznych produktów inwestycyjnych;
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; oraz
– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego.

Or. en

Poprawka 580
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, w 
ramach którego ESMA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi obejmującą 
wszystkie podmioty strukturę ESFS, w 
ramach której ESMA prowadzi regularną i 
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międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego. 

ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego. 

Or. en

Poprawka 581
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. ESMA wnosi odpowiednie środki na 
potrzeby wsparcia administracyjnego
Wspólnego Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru. Środki te obejmują 
koszty personelu, koszty administracyjne, 
koszty infrastruktury oraz koszty 
operacyjne.

3. Wspólny Komitet posiada stały 
sekretariat zatrudniający pracowników 
oddelegowanych z trzech Europejskich 
Organów Nadzoru. ESMA wnosi 
odpowiednie środki na potrzeby wydatków 
administracyjnych, kosztów infrastruktury 
oraz kosztów operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Stały sekretariat umożliwi Wspólnemu Komitetowi skuteczniejszą realizację przypisanych mu 
zadań, a także z czasem pozwoli na wzmocnienie jego roli. Ponadto powinien on umożliwić 
wymianę doświadczeń pomiędzy sektorami oraz zbudowanie wspólnej kultury nadzoru w 
sekretariatach oddelegowanych z trzech ESA.

Poprawka 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jedynie organy nadzoru objęte 
Europejskim Systemem Organów 
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Nadzoru Finansowego są uprawnione do 
prowadzenia nadzoru instytucji 
finansowych działających w Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 583
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40 a
W przypadku gdy duża transgraniczna 
instytucja finansowa obejmuje różne 
sektory, Europejski Organ Nadzoru 
(Wspólny Komitet) decyduje, który 
Europejski Organ Nadzoru występuje w 
roli czołowego właściwego organu i/lub 
przyjmuje wiążące decyzje w celu 
rozwiązania problemów między 
Europejskimi Organami Nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu zapewnienie pewności prawnej konglomeratom 
finansowym w przypadkach braku zgody pomiędzy nadzorcami krajowymi.

Poprawka 584
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 

1. W skład Wspólnego Komitetu wchodzi 
niezależny przewodniczący, niezależny 
wiceprzewodniczący oraz przewodniczący 
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Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych i Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego, a także, w 
stosownych przypadkach, przewodniczący 
Podkomitetu powołanego na mocy art. 43. 

Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych i Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego, a także, w 
stosownych przypadkach, przewodniczący 
Podkomitetu powołanego na mocy art. 43. 

Or. en

Poprawka 585
Peter Skinner

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 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych i Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego, a także, w 
stosownych przypadkach, przewodniczący 
Podkomitetu powołanego na mocy art. 43. 

1. Wspólny Komitet posiada radę, w której 
skład wchodzi jego przewodniczący oraz 
przewodniczący Europejskich Organów 
Nadzoru, a także, w stosownych 
przypadkach, przewodniczący Podkomitetu 
powołanego na mocy art. 43. 

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest lepsze zdefiniowanie struktury Wspólnego Komitetu, łącznie z przydzieleniem mu 
rady składającej się z przewodniczących trzech ESA.

Poprawka 586
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy, Komisja i ESRB 
są zapraszani do uczestniczenia w 
charakterze obserwatorów w posiedzeniach 
Wspólnego Komitetu Europejskich 

2. Dyrektor wykonawczy, przedstawiciel 
Komisji i ESRB są zapraszani do 
uczestniczenia w charakterze 
obserwatorów w posiedzeniach Rady 
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Organów Nadzoru oraz Podkomitetów, o 
których mowa w art. 43.

Wspólnego Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru oraz podkomitetów, o 
których mowa w art. 43.

Or. en

Poprawka 587
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przewodniczący Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru wybierany 
jest co roku na zasadzie rotacji spośród 
przewodniczących Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego, Europejskiego 
Organu Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych
oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych.

3. Przewodniczący Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru wybierany 
jest co roku na zasadzie rotacji spośród 
przewodniczących Europejskiego Organu 
Nadzoru (sektor bankowy), Europejskiego 
Organu Nadzoru (sektor ubezpieczeń i 
pracowniczych programów emerytalnych) 
oraz Europejskiego Organu Nadzoru 
(giełdy i papiery wartościowe). 
Przewodniczącym Wspólnego Komitetu 
jest wiceprzewodniczący Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest nadanie wystarczającej wagi, w ramach ESRB, doświadczeniu ESA na poziomie 
mikro. Ponadto istotne jest, by ESRB nie był zbyt mocno skoncentrowany na bankowości, i 
aby sektor bankowy, ubezpieczeń i papierów wartościowych i rynki były stosownie 
reprezentowane przez przewodniczącego ze Wspólnego Komitetu, który może reprezentować 
wszystkie trzy sektory.
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Poprawka 588
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiedzenia Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru odbywają 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

Posiedzenia Rady Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru odbywają 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

Or. en

Poprawka 589
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42a
Wspólny Komitet monitoruje i koordynuje 
kolegia organów nadzorczych, które 
kontrolują duże transgraniczne instytucje 
finansowe uznawane są za istotne pod 
względem systemowym.
Wykaz instytucji finansowych istotnych 
pod względem systemowym w ramach art. 
2 ust. 1 sporządzany jest przez ESBR w 
ścisłej koordynacji ze Wspólnym 
Komitetem.
Wspólny Komitet może postanowić przejąć 
bezpośredni zakres odpowiedzialności i 
kompetencji przypisany ESMA w 
niniejszym rozporządzeniu w przypadku 
poszczególnych instytucji finansowych po 
należytej konsultacji z nadzorowanymi 
instytucjami oraz radami i grupami 
zainteresowanych stron związanymi z 
danymi organami, zwłaszcza w przypadku 
konglomeratów i instytucji finansowych 
działających w różnych sektorach i 
obszarach kompetencji należących do 
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więcej niż jednego organu.

Or. en

Poprawka 590
Peter Skinner

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 właściwych organów lub 
innych krajowych czy wspólnotowych 
instytucji zaangażowanych w działalność 
ESMA.

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców. W 
jej skład wchodzą osoby cieszące się 
doskonałą reputacją, posiadające 
udokumentowaną wiedzę w przedmiotowej 
dziedzinie oraz kompetencje zawodowe, w 
tym odpowiednie doświadczenie w 
dziedzinie nadzoru z zakresu bankowości, 
ubezpieczeń i pracowniczych programów 
emerytalnych, rynków papierów 
wartościowych lub innych usług 
finansowych, oraz co najmniej dwóch 
członków posiadających wystarczająca 
fachową wiedzę prawną umożliwiającą 
świadczenie fachowych porad prawnych 
dotyczących wykonywania uprawnień 
przez ESMA.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie, aby Komisja Odwoławcza miała dostęp do osób posiadających 
fachową wiedzę we wszystkich możliwych obszarach, w przypadku których mogłaby zostać 
poproszona o rozstrzygnięcie w oparciu o działania trzech sektorowych ESA. Istotne jest 
również zapewnienie jej dostępu do wystarczającej wiedzy z zakresu prawa biorąc pod uwagę 
prawdopodobieństwo, że będzie ona poproszona o rozstrzyganie spraw związanych z 
prawomocną realizacją niektórych zadań ESA.
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Poprawka 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 właściwych organów lub innych
krajowych czy wspólnotowych instytucji 
zaangażowanych w działalność ESMA.

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców. W 
jej skład wchodzą osoby cieszące się 
doskonałą reputacją, posiadające 
udokumentowaną wiedzę w 
przedmiotowej dziedzinie oraz 
kompetencje zawodowe, w tym 
odpowiednie doświadczenie w dziedzinie 
nadzoru z zakresu bankowości, 
ubezpieczeń i pracowniczych programów 
emerytalnych, rynków papierów 
wartościowych lub innych usług 
finansowych, oraz co najmniej dwóch 
członków posiadających wystarczająca 
fachową wiedzę prawną umożliwiającą 
świadczenie fachowych porad prawnych 
dotyczących wykonywania uprawnień 
przez ESMA.

Or. en

Poprawka 592
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Odwoławcza wyznacza 
przewodniczącego.

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

Or. en
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Poprawka 593
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Decyzje Komisji Odwoławczej 
przyjmowane są zwykłą większością 
głosów z rozstrzygającym głosem 
przewodniczącego.

Or. en

Poprawka 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Skład Komitetu Odwoławczego jest 
wyważony i odzwierciedla całą Unię 
Europejską.

Or. en

Poprawka 595
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 
ESMA z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz po 

3. Członków Komisji Odwoławczej i 
dwóch zastępców wyznacza się, po 
zasięgnięciu opinii Zarządów Organów, 
jak następuje:
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konsultacji z Radą Organów Nadzoru. 

– dwóch członków i dwóch zastępców 
przez Radę;
– dwóch członków i dwóch zastępców 
przez Komisję;
– dwóch członków i dwóch zastępców 
przez Parlament Europejski.

Or. en

Poprawka 596
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 
ESMA 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, a 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 597
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 
ESMA z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz po 

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

Or. en

Uzasadnienie

ESA powinien być w jak największym stopniu niezależny. Dlatego też wpływ Komisji 
Europejskiej na skład Komitetu Odwoławczego jest ograniczony. Zaproponowana przez 
Komisję lista wyłonionych kandydatów może potencjalnie ograniczać ten wybór. Członkowie 
Zarządu ESMA, podlegając zgodzie Rady Organów Nadzoru, powinni mieć swobodę wyboru 
najodpowiedniejszych członków Komitetu Odwoławczego. Konieczna jest zgoda Rady 
Organów Nadzoru, jako że jest to najważniejszy organ ESMA. 

Poprawka 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dwóch członków Komisji Odwoławczej 
i dwóch zastępców wyznacza Zarząd 
ESMA 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 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. 

Or. en

Poprawka 599
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 …/… 
[EIOPA] oraz rozporządzeniem (WE) nr 

skreślony
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…/… [EBA]. 

Or. en

Poprawka 600
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 …/… 
[EIOPA] oraz rozporządzeniem (WE) nr 
…/… [EBA]. 

skreślony

Or. en

Poprawka 601
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 44 – paragraph 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Członka Komisji Odwoławczej 
wyznaczonego przez Zarząd ESMA 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.

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 wybrała, po 
konsultacji z Radą Organów Nadzoru, 
podejmie decyzję o jego odwołaniu.

Or. en
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Poprawka 602
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. ESMA, Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego i Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych zapewniają Komisji 
Odwoławczej wsparcie operacyjne i pomoc 
sekretariatu.

6. ESMA, Europejski Organ Nadzoru 
(sektor bankowy) i Europejski Organ 
Nadzoru (sektor ubezpieczeń i 
pracowniczych programów emerytalnych)
zapewniają Komisji Odwoławczej, za 
pośrednictwem Wspólnego Komitetu,
odpowiednie wsparcie operacyjne i pomoc 
sekretariatu.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że Komisja Odwoławcza będzie wchodziła w skład Wspólnego Komitetu, właściwym 
będzie udzielanie Komisji wsparcia ze strony sekretariatu Wspólnego Komitetu.

Poprawka 603
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna, 
w tym właściwe organy, może odwołać się 
od decyzji ESMA, o której mowa w art. 9, 
10 i 11, oraz od każdej innej decyzji 
podjętej przez ESMA zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, która jest do niej skierowana, oraz 
od decyzji, która dotyczy jej bezpośrednio 
i indywidualnie, mimo że została przyjęta 
w postaci decyzji skierowanej do innej 
osoby.

1. Każda osoba fizyczna lub prawna, 
w tym właściwe organy, może odwołać się 
od decyzji ESMA, o której mowa w art. 9, 
10 i 11, oraz od każdej innej decyzji 
podjętej przez ESMA zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, która jest do niej skierowana, oraz 
od decyzji, która dotyczy jej bezpośrednio 
i indywidualnie, mimo że została przyjęta 
w postaci decyzji skierowanej do innej 
osoby. Osoby te mogą również odwoływać 
się w przypadku domniemania 
niewłaściwego stosowania prawa 
unijnego.
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Uzasadnienie

Z myślą o zapewnieniu spójnego stosowania przepisów wspólnotowych i w celu skutecznej 
ochrony praw podmiotów działających na rynkach finansowych, takie podmioty winny 
dysponować prawem wniesienia odwołania do Komisji Odwoławczej na podstawie możliwego 
niewłaściwego zastosowania prawa wspólnotowego.

Poprawka 604
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 
przepisami niniejszego artykułu, 
wykonywać wszelkie uprawnienia 
wchodzące w zakres kompetencji ESMA,
lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia 
właściwemu organowi ESMA. Decyzja 
Komisji Odwoławczej jest wiążąca dla 
tego organu.

5. Komisja Odwoławcza może potwierdzić 
decyzję podjętą przez właściwy organ lub 
przekazać sprawę właściwemu organowi 
ESMA. Decyzja Komisji Odwoławczej jest 
wiążąca dla tego organu.

Or. en

Poprawka 605
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od decyzji podjętej przez Komisję 
Odwoławczą lub – w przypadku gdy nie 
przysługuje odwołanie do Komisji 
Odwoławczej – od decyzji ESMA może 
zostać wniesiona skarga do Sądu Pierwszej 
Instancji lub Trybunału Sprawiedliwości, 
zgodnie z art. 230 Traktatu.

1. Od decyzji podjętej przez Komisję 
Odwoławczą lub – w przypadku gdy nie 
przysługuje odwołanie do Komisji 
Odwoławczej – od decyzji Organu może 
zostać wniesiona skarga do konkretnego 
panelu przy Sądzie Pierwszej Instancji lub 
Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 
257 i 263 Traktatu.
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Uzasadnienie

Aby zapobiec ryzyku przeciążenia/opóźnień i wziąć pod uwagę szczególne cechy sporów, 
które należy rozstrzygnąć, należy utworzyć konkretny panel przy Sądzie Pierwszej Instancji w 
celu sprawowania jurysdykcji w przypadku sporów pomiędzy Europejskimi Organami 
Nadzoru a uczestnikami rynku finansowego, w warunkach, o których mowa w art. 257 
Traktatu. Na wszystkich etapach procedury należy badać możliwości polubownego 
rozwiązania.

Poprawka 606
Jean-Paul Gauzès

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Konkretny panel będący integralną 
częścią instytucji Trybunału 
Sprawiedliwości winien sprawować 
jurysdykcję pierwszej instancji w sporach 
pomiędzy Europejskimi Organami 
Nadzoru a uczestnikami rynków 
finansowych. Panel zbada możliwości 
polubownego rozstrzygania sporów na 
wszystkich etapach procedury.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec ryzyku przeciążenia/opóźnień i wziąć pod uwagę szczególne cechy sporów, 
które należy rozstrzygnąć, należy utworzyć konkretny panel przy Sądzie Pierwszej Instancji w 
celu sprawowania jurysdykcji w przypadku sporów pomiędzy Europejskimi Organami 
Nadzoru a uczestnikami rynku finansowego, w warunkach, o których mowa w art. 257 
Traktatu. Na wszystkich etapach procedury należy badać możliwości polubownego 
rozstrzygania sporów.
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Poprawka 607
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie i instytucje 
Unii Europejskiej, jak również dowolna 
osoba fizyczna lub prawna mogą wnieść 
bezpośrednio do Trybunału 
Sprawiedliwości odwołanie od decyzji 
podjętych przez Organ, zgodnie z art. 263 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 608
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) obowiązkowe składki uiszczane przez 
właściwy krajowy organ nadzoru lub 
właściwe krajowe organy nadzoru; 

skreślona

Or. en

Poprawka 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) obowiązkowe składki uiszczane przez 
właściwy krajowy organ nadzoru lub 
właściwe krajowe organy nadzoru; 

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Jako że ESMA będzie organem wspólnotowym, będzie on w możliwie najszerszym zakresie 
finansowany z budżetu UE. Będzie on także chronił swą niezależność. Z tego powodu nie ma 
zastosowania finansowanie przez krajowe organy nadzoru.

Poprawka 610
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) obowiązkowe składki uiszczane przez 
właściwy krajowy organ nadzoru lub 
właściwe krajowe organy nadzoru; 

(a) obowiązkowe składki uiszczane przez 
właściwy krajowy organ nadzoru, które
wnosi się 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; 

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka określa wkład, jaki krajowe organy nadzoru rynków finansowych 
winny wnosić w budżet ESMA. Proponowana zasada opiera się na obecnych praktykach. 
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Poprawka 611
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) dotację z Unii Europejskiej, określoną 
w oddzielnym tytule budżetowym w sekcji
[X] 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 612
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 
wstępnego projektu sporządzonego przez 
dyrektora wykonawczego, przygotowuje 
preliminarz dochodów i wydatków ESMA 
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 

1. Z wyjątkiem pierwszego roku 
funkcjonowania Organu, upływającego z 
dniem 31 grudnia 2011 r., jak określono w 
art. 49 ust 6 lit. a), do dnia 15 lutego 
każdego roku dyrektor wykonawczy 
sporządza projekt preliminarza dochodów i 
wydatków na następny rok budżetowy i 
przekazuje ten wstępny projekt budżetu 
Zarządowi i Radzie Organów Nadzoru
wraz z planem zatrudnienia. Każdego roku 
Zarząd, na podstawie wstępnego projektu 
sporządzonego przez dyrektora 
wykonawczego i zatwierdzonego przez 
Zarząd, przygotowuje preliminarz 
dochodów i wydatków ESMA na następny 
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zatwierdzany przez Radę Organów 
Nadzoru.

rok budżetowy. Do dnia 31 marca Rada 
Organów Nadzoru przekazuje Komisji 
wspomniany preliminarz wraz z projektem 
planu zatrudnienia. Przed przyjęciem 
preliminarza projekt przygotowany przez 
dyrektora wykonawczego jest 
zatwierdzany przez Zarząd.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, by przez pierwszy rok działania ESA upływający z dniem 31 grudnia 2011 r., 
ich budżety były zatwierdzane przez członków odpowiedniego komitetu poziomu 3, po 
konsultacjach z Komisją, a następnie były przekazywane Radzie i Parlamentowi do 
zatwierdzenia.  Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia operacyjnej niezależności ESA, 
tak aby zaczynały one funkcjonować opierając się na jednakowych, solidnych podstawach 
finansowych. Niezależność tę równoważy odpowiedzialność wobec instytucji politycznych UE. 

Poprawka 613
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W pierwszym roku działania ESA 
upływającym z dniem 31 grudnia 2011 r., 
budżet będzie zatwierdzany przez 
członków odpowiednich komitetów 
poziomu 3, po konsultacjach z Komisją, a 
następnie będzie przekazywany do 
zatwierdzenia Radzie i Parlamentowi. 

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, by przez pierwszy rok działania ESA upływający w dniu 31 grudnia 2011 r., 
ich budżety były zatwierdzane przez członków odpowiedniego komitetu poziomu 3, po 
konsultacjach z Komisją, a następnie były przekazywane Radzie i Parlamentowi do 
zatwierdzenia.  Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia operacyjnej niezależności ESA, 
tak aby zaczynały one funkcjonować opierając się na jednakowych, solidnych podstawach 
finansowych. Niezależność tę równoważy odpowiedzialność wobec instytucji politycznych UE. 
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Poprawka 614
Wolf Klinz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Bez uszczerbku dla powyższych 
przepisów, w pierwszym roku działania 
ESA upływającym z dniem 31 grudnia 
2011 r., budżet będzie zatwierdzany przez 
członków odpowiedniego komitetu 
poziomu 3, po konsultacjach z Komisją, a 
następnie będzie przekazywany do 
zatwierdzenia organom władzy 
budżetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Mechanizm przejściowy jest niezbędny, aby ułatwić osiągnięcie stanu funkcjonalności w 
krótkim czasie.

Poprawka 615
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do pracowników ESMA, 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 warunków zatrudnienia.

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

Or. en
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Uzasadnienie

Przewodniczący nie powinien podlegać przepisom pracowniczym UE.  Warunki zatrudnienia 
przewodniczącego powinny być określane przez Radę Organów Nadzoru, tak jak odbywa się 
to już w przypadku przewodniczącego oraz członków zarządu Europejskiego Banku 
Centralnego. Pamiętając o tym, że przewodniczący będą wchodzić w skład ESRB oraz 
komitetu sterującego, należy przyjąć podejście spójne z podejściem EBC.

Poprawka 616
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej ESMA naprawia szkody 
wyrządzone przez ESMA lub przez jego 
pracowników przy wykonywaniu swoich 
obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi 
wspólnymi dla systemów prawnych państw 
członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości 
jest właściwy do orzekania w sporach 
dotyczących naprawy takich szkód.

1. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej ESMA naprawia 
nieuzasadnione szkody wyrządzone przez 
ESMA lub przez jego pracowników przy 
wykonywaniu swoich obowiązków 
zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi 
dla systemów prawnych państw 
członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości 
jest właściwy do orzekania w sporach 
dotyczących naprawy takich szkód.

Or. en

Uzasadnienie

Może się zdarzyć, że dla osiągnięcia większych korzyści, podczas wykonywania swoich 
działań ESA zaszkodzi poszczególnym instytucjom finansowym. Tego typu szkody byłyby 
uzasadnione w kontekście zapewniania stabilności systemowej i ESA jako taki nie powinien 
być pociągany do odpowiedzialności za takie szkody. 

Poprawka 617
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie powinni oni rozpoczynać pracy w 
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instytucjach finansowych wcześniej 
nadzorowanych przez Europejski System 
Organów Nadzoru Finansowego w 
okresie pierwszych 18 miesięcy po 
zakończeniu pełnienia swoich funkcji.

Or. en

Poprawka 618
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O wewnętrznych ustaleniach 
językowych ESMA decyduje Zarząd.

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

Or. en

Poprawka 619
Sharon Bowles

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział w pracach Organu jest otwarty 
także dla krajów trzecich, które stosują 
prawodawstwo uznane przez Unię 
Europejską za równoważne w obszarach 
kompetencji Organu, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, gdy taki udział wzmacnia 
spójność wyników działań nadzorczych, 
które w bezpośredni sposób dotyczą 
Organu oraz wspomnianych krajów 
trzecich. Ich udział powinien zależeć od 
realizacji ustaleń administracyjnych, o 
których mowa w art. 18.

Or. en
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Poprawka 620
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział ten powinien przekładać się na 
skuteczną dwustronną i wielostronną 
wymianę informacji pomiędzy właściwymi 
organami a EIOPA, z pełnym 
poszanowaniem obowiązujących 
przepisów w zakresie poufności i ochrony 
danych przewidzianych w odpowiednim 
prawodawstwie unijnym.

Or. en

Poprawka 621
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W okresie po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w życie a przed 
ustanowieniem Organu, komitet poziomu 
3 pozostaje z Komisją w ścisłej współpracy 
w celu przygotowania się do zastąpienia 
komitetu poziomu 3 Organem. Komitety 
poziomu 3 mogą podejmować wszelkie 
użyteczne działania przygotowawcze, które 
podlegają ostatecznej decyzji 
odpowiednich organów ESA. Obejmuje to 
określenie procedury wyboru 
przewodniczącego i dyrektora 
wykonawczego Organu oraz członków 
Zarządu, a także zorganizowanie 
rekrutacji tych osób.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponuje się wyjaśnienie przepisów dotyczących działań przygotowawczych, które mogą 
zostać podjęte przed utworzeniem Europejskich Organów Nadzoru. Aby zapewnić skuteczność 
prac nadrzędnym jest, aby po wejściu w życie rozporządzenia trzy komitety poziomu trzeciego 
mogły podjąć korzystne kroki zmierzające do przygotowania utworzenia Europejskich 
Organów Nadzoru, a te działania przygotowawcze będą ratyfikowane przez właściwe organy 
Europejskich Organów Nadzoru. Taki sposób działania przyczyni się do maksymalnego 
skrócenia okresu, w którym Europejskie Organy Nadzoru nie mogą być w pełni operacyjne w 
związku z brakiem wyznaczenia ich odpowiednich przewodniczących i dyrektorów 
wykonawczych. 

Poprawka 622
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W okresie od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia i daty 
wyznaczenia przewodniczącego i członków 
Zarządu, a także wyznaczenia dyrektora 
wykonawczego, Europejskiemu Organowi 
Nadzoru powinien tymczasowo 
przewodniczyć przewodniczący 
istniejącego komitetu poziomu trzeciego i 
powinien nim zarządzać jego sekretarz 
generalny.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się wyjaśnienie przepisów dotyczących działań przygotowawczych, które mogą 
zostać podjęte przed utworzeniem Europejskich Organów Nadzoru. Aby zapewnić skuteczność 
prac nadrzędnym jest, aby po wejściu w życie rozporządzenia trzy komitety poziomu trzeciego 
mogły podjąć korzystne kroki zmierzające do przygotowania utworzenia Europejskich 
Organów Nadzoru, a te działania przygotowawcze będą ratyfikowane przez właściwe organy 
Europejskich Organów Nadzoru. Taki sposób działania przyczyni się do maksymalnego 
skrócenia okresu, w którym Europejskie Organy Nadzoru nie mogą być w pełni operacyjne w 
związku z brakiem wyznaczenia ich odpowiednich przewodniczących i dyrektorów 
wykonawczych. 
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Poprawka 623
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organ uznaje się za prawnego 
następcę Komitetu Europejskich Organów 
Nadzoru nad Rynkiem Papierów 
Wartościowych. Najpóźniej w dniu 
ustanowienia Organu wszystkie aktywa i 
zobowiązania oraz wszystkie bieżące 
operacje Komitetu Europejskich Organów 
Nadzoru nad Rynkiem Papierów 
Wartościowych zostaną automatycznie mu 
przekazane. Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru nad Rynkiem 
Papierów Wartościowych 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 624
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 ESMA.

2. Aby umożliwić sprawne przejście 
obecnego personelu do Organu, 
wszystkim pracownikom posiadającym 
umowę o pracę, o której mowa w ust. 1, 
łącznie z umowami dotyczącymi 
oddelegowania, proponuje się możliwość 
zawarcia umów na czas określony na 
równoważnych bądź porównywalnych 
warunkach finansowych i prawnych, 
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zgodnie z odpowiednimi ramami 
prawnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się zapewnienie określonych przepisów przejściowych dotyczących obecnego 
personelu komitetów trzeciego poziomu.

Poprawka 625
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 nad Rynkiem Papierów 
Wartościowych 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 trzeciego lub jego sekretariatem 
w celu sprawdzenia umiejętności, 
operatywności i uczciwości zatrudnianych 
osób. Wewnętrzna procedura 
rekrutacyjna powinna w pełni 
uwzględniać umiejętności i 
doświadczenie, które dana osoba 
zademonstruje podczas wykonywania 
swoich obowiązków przed przedmiotową 
zmianą.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się zapewnienie określonych przepisów przejściowych dotyczących obecnego 
personelu komitetów trzeciego poziomu.
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Poprawka 626
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to winno zawierać ocenę 
funkcjonowania grupy zainteresowanych 
stron oraz jej potencjalnego wzmocnienia, 
tak, aby uczynić obowiązkowym 
udzielanie tych porad.

Or. en

Poprawka 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja sporządza sprawozdanie 
uwzględniając wnioski zainteresowanych 
stron z Sektora Giełd i Papierów 
Wartościowych, Rady Organów 
Nadzorczych i Wspólnego Komitetu. 
Wnioski te są załączone do sprawozdania, 
które opublikuje Komisja.

Or. en

Poprawka 628
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja opracowuje sprawozdanie po 
uwzględnieniu wniosków dotyczących 
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rozwoju Organu i ESFS, przedłożonych 
przez Grupę zainteresowanych stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, 
powołaną na mocy art. 22, przez Radę 
Organów Nadzoru, ustanowioną na mocy 
art. 26, oraz przez Wspólny Komitet, 
ustanowiony na mocy art. 40. Wnioski te 
zostaną dołączone w formie załącznika do 
sprawozdania, które opublikuje Komisja. 
Komisja weźmie również pod uwagę 
opinie innych grup zainteresowanych 
stron.

Or. en

Poprawka 629
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu dokonuje się między 
innymi przeglądu wyników Organu 
odnoszących się do art. 6, zastosowania 
klauzuli w sprawie środków ochronnych 
na mocy art. 23 oraz funkcjonowania 
ESFS zgodnie z art. 39. Sprawozdanie 
zawiera wnioski dotyczące sposobu 
dalszego rozwoju roli Organu oraz ESFS 
z myślą o utworzeniu zintegrowanej 
europejskiej struktury nadzoru, w tym, w 
razie potrzeby, wnioski dotyczące zmian 
dotyczących Traktatów i prawodawstwa 
sektorowego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby upoważnić ESA do bezpośredniego nadzoru na szczeblu UE, konieczna jest zmiana 
wszelkich odpowiednich przepisów sektorowych bądź zmiana Traktatu, tak aby uniknąć 
ograniczeń traktatowych w odniesieniu do uprawnień organów do samodzielnego 
podejmowania decyzji. Komisja powinna rozważyć tę możliwość składając wnioski dotyczące 
sposobu rozwinięcia Europejskich Organów Nadzoru.
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Poprawka 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie Komisji poddaje ocenie 
między innymi: poziom konwergencji w 
zakresie standardowych praktyk 
nadzorczych osiągnięty przez organy 
krajowe; funkcjonowanie kolegiów 
organów nadzorczych; mechanizm 
nadzoru instytucji transgranicznych, w 
szczególności instytucji o wymiarze 
europejskim; funkcjonowanie przepisów 
art. 23 w sprawie zabezpieczenia i
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach objętych 
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywaniem w Unii.

Or. en

Poprawka 631
Peter Skinner

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 Giełd i 

skreślona
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Papierów Wartościowych.

Or. en

Poprawka 632
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 Giełd i 
Papierów Wartościowych.

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w osiąganiu celów 
Organu oraz rozwoju w kierunku 
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach objętych 
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywaniem w Unii Europejskiej. 
Jednocześnie sprawozdanie zawiera ocenę 
tego, jak w ramach systemu rozwiązana 
została kwestia kosztów ponoszonych w 
związku z jego codziennym 
funkcjonowaniem i w jaki sposób można 
osiągnąć pełną internalizację tych 
kosztów. Ocena zostanie przygotowana na 
podstawie szeroko zakrojonych 
konsultacji, w tym z Grupą 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych.

Or. en

Poprawka 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w kierunku 

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w kierunku 
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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 Giełd i 
Papierów Wartościowych.

konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach objętych 
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywaniem w Unii. W 
sprawozdaniu ocenia się także 
skuteczność całego Europejskiego
Systemu Organów Nadzoru oraz jego 
potrzeby budżetowe w związku z 
rosnącymi obowiązkami, uprawnieniami i 
zadaniami Organu. Ocena zostanie 
przygotowana na podstawie szeroko 
zakrojonych konsultacji, w tym z Grupą 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych.

Or. en

Poprawka 634
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Należy zaplanować wdrażanie nowej 
architektury nadzoru i starannie ocenić 
jej skuteczność. W perspektywie średnio- i 
długoterminowej należy wziąć pod uwagę 
rozwój architektury nadzorczej w 
kierunku systemu opartego wyłącznie na
dwóch organach, jednym 
odpowiedzialnym za nadzór 
mikroostrożnościowy, a drugim za 
przejrzystość, ochronę inwestorów i 
integralność rynkową.

Or. en

Uzasadnienie

Struktura nadzoru przedstawiona we wniosku Komisji jest zorganizowana w oparciu o 
tradycyjny system organów nadzoru dla określonego rodzaju pośredników. Jednak jako że 
niejasne jest rozgraniczenie pomiędzy pośrednikami, w stosownych przypadkach w 
perspektywie średnio- i długoterminowej należy wziąć pod uwagę inną architekturę 
nadzorczą.
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