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Poprawka 269
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
(zwany dalej „EBA”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Organ Nadzoru nad 
Bankowością (zwany dalej „Organem”).

Or. en

Poprawka 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EBA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 
2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, 
dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 
2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, 
w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń 
i decyzji wydanych w oparciu o te 
dyrektywy oraz wszelkich przyszłych 
aktów wspólnotowych powierzających 
zadania EBA.

2. EBA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 
2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, 
dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 
2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, 
w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń 
i decyzji wydanych w oparciu o te 
dyrektywy oraz wszelkich przyszłych 
aktów wspólnotowych powierzających 
zadania EBA. EBA działa wyłączenie w 
zakresie tych aktów w stopniu, w jakim 
mają one zastosowanie do instytucji 
kredytowych i finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić zakres, w jakim EBA może prowadzić działania. Przedmiotowe 
rozporządzenie nie może zmieniać zakresu obowiązujących przepisów sektorowych.
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Poprawka 271
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EBA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 
2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, 
dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 
2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, 
w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń 
i decyzji wydanych w oparciu o te 
dyrektywy oraz wszelkich przyszłych 
aktów wspólnotowych powierzających 
zadania EBA.

2. EBA działa w zakresie przepisów 
niniejszego rozporządzenia, a także 
przepisów dyrektywy 2006/48/WE, 
dyrektywy 2006/49/WE, dyrektywy 
2002/87/WE, dyrektywy 2005/60/WE, 
dyrektywy 2002/65/WE i dyrektywy 
94/19/WE, w tym wszystkich dyrektyw, 
rozporządzeń i decyzji wydanych w 
oparciu o te dyrektywy oraz wszelkich 
przyszłych aktów unijnych powierzających 
zadania EBA.

Or. en

Poprawka 272
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EBA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 
2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, 
dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 
2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, 
w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń 
i decyzji wydanych w oparciu o te 
dyrektywy oraz wszelkich przyszłych 
aktów wspólnotowych powierzających 
zadania EBA.

2. EBA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 
2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, 
dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 
2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, w 
tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i 
decyzji wydanych w oparciu o te 
dyrektywy oraz wszelkich przyszłych 
unijnych aktów ustawodawczych
powierzających zadania EBA.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywy określające zakres działań Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego zgodnie 
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z terminologią określoną w art. 290 traktatu lizbońskiego stanowią „akty ustawodawcze”. 
Aby nie naruszać pewności prawnej EBA, w przedmiotowym rozporządzeniu nie należy 
bardziej szczegółowo definiować działań tego organu, takich jak „prawo do prowadzenia 
działań w określonych obszarach, zwłaszcza takich jak ład korporacyjny i audyty”. 

Poprawka 273
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBA funkcjonuje również w obszarze 
działań prowadzonych przez instytucje 
kredytowe, konglomeraty finansowe, 
(alternatywne) firmy inwestycyjne, 
instytucje płatnicze i instytucje pieniądza 
elektronicznego, włączając kwestie ładu 
korporacyjnego, audytu 
i sprawozdawczości finansowej, pod 
warunkiem, że działania EBA są 
konieczne, by zapewnić skuteczne i spójne 
stosowanie prawodawstwa, o którym 
mowa w tym ustępie.

Or. en

Poprawka 274
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. EBA funkcjonuje również w obszarze 
działań prowadzonych przez instytucje 
kredytowe, konglomeraty finansowe, 
firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze 
i instytucje pieniądza elektronicznego, 
włączając kwestie ładu korporacyjnego, 
audytu i sprawozdawczości finansowej, 
pod warunkiem, że działania EBA są 
konieczne, by zapewnić spójną 
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harmonizację prawodawstwa, o którym 
mowa w ust. 2, oraz jego jednolite 
stosowanie, jak również jednolite 
stosowanie przyszłych prawnie wiążących 
aktów.

Or. en

Poprawka 275
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji, w szczególności na mocy art. 226
Traktatu, dotyczących zapewniania 
przestrzegania prawa wspólnotowego.

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji, w szczególności na mocy art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczących zapewniania 
przestrzegania prawa UE.

Or. en

Poprawka 276
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 

4. EBA wspiera stabilność finansową 
i silny europejski rynek finansowy w celu 
przyczyniania się do: (i) polepszenia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
w tym do wysokiego poziomu, 
skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
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koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Poprawka 277
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania 
i konkurencyjności rynku wewnętrznego 
w oparciu o integrację finansową 
i zapewnianie równych szans, 
zapobieganie systemowym 
i transgranicznym ryzykom oraz ich 
usuwanie, w tym przyczynianie się do 
wysokiego europejskiego poziomu, 
skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.
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Or. en

Poprawka 278
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ia) zapobiegania arbitrażowi 
regulacyjnemu i niewłaściwej konkurencji 
między państwami członkowskimi pod 
względem braku elastyczności zasad 
nadzoru i egzekwowania regulacji; (ii) 
ochrony deponentów i inwestorów; (iii) 
zapewniania integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Poprawka 279
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
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do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów oraz innych 
zainteresowanych stron, a także finansów 
publicznych; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Poprawka 280
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, przejrzystości, efektywności
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych oraz ich zrównoważonego 
powiązania z realną gospodarką; (iv) 
zabezpieczania stabilności systemu 
finansowego i (v) wzmocnienia 
międzynarodowej koordynacji nadzoru 
finansowego. W tym celu EBA przyczynia 
się do zapewnienia spójnego, efektywnego 
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o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

i skutecznego stosowania prawa 
wspólnotowego, o którym mowa w art. 1 
ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję 
nadzorczą i przedstawia opinie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Komisji.

Or. en

Poprawka 281
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) ograniczania 
procykliczności finansów i ogólnie 
zabezpieczania krótko-, średnio-
i długoterminowej stabilności systemu 
finansowego i (v) wzmocnienia 
międzynarodowej koordynacji nadzoru 
finansowego. W tym celu EBA przyczynia 
się do zapewnienia spójnego, efektywnego 
i skutecznego stosowania prawa 
wspólnotowego, o którym mowa w art. 1
ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję 
nadzorczą i przedstawia opinie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Komisji.

Or. en
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Poprawka 282
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego 
i (v) sprzyjania niezakłóconemu 
wdrażaniu polityki pieniężnej na rynkach 
oraz zapewniania identyfikowalności 
kredytów, jak i kontroli depozytów 
bankowych i funduszy instytucjonalnych, 
a także do wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Poprawka 283
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
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poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego 
i (v) wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego, 
uwzględniając jednocześnie konieczność 
zwiększania konkurencji i innowacyjności 
na rynku wewnętrznym oraz 
zagwarantowania konkurencyjności na 
rynku światowym. W tym celu EBA 
przyczynia się do zapewnienia spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawa wspólnotowego, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera 
konwergencję nadzorczą i przedstawia 
opinie Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji.

Or. en

Poprawka 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu 
finansowego; (v) wzmocnienia 
międzynarodowej koordynacji nadzoru 
finansowego, uwzględniając jednocześnie 



AM\809989PL.doc 13/87 PE439.966v01-00

PL

spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

konieczność zwiększania konkurencji 
i innowacyjności na rynku wewnętrznym 
oraz zagwarantowania konkurencyjności 
na rynku światowym. W tym celu EBA 
przyczynia się do zapewnienia spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawa wspólnotowego, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera 
konwergencję nadzorczą i przedstawia 
opinie Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie konieczności zwiększania konkurencji, jak stwierdzono w sprawozdaniu 
Petera Skinnera.

Poprawka 285
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego; (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego; 
(vi) opracowywania wspólnej metodyki 
oceny wpływu charakterystyki produktu i 
procesu dystrybucji na sytuację finansową 
instytucji oraz na ochronę konsumentów 
w celu przyczynienia się do zapewnienia 
równych szans. W tym celu EBA 
przyczynia się do zapewnienia spójnego, 
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efektywnego i skutecznego stosowania 
prawa wspólnotowego, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera 
konwergencję nadzorczą i przedstawia 
opinie Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji.

Or. en

Poprawka 286
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
osiągania celów UGW oraz wzmocnienia 
międzynarodowej koordynacji nadzoru 
finansowego. W tym celu EBA przyczynia 
się do zapewnienia spójnego, efektywnego 
i skutecznego stosowania prawa 
wspólnotowego, o którym mowa w art. 1 
ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję 
nadzorczą i przedstawia opinie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Komisji.

Or. en
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Poprawka 287
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu 
finansowego; (v) wzmocnienia 
międzynarodowej koordynacji nadzoru 
finansowego oraz (vi) zapobiegania
tworzeniu przyszłych baniek kredytowych 
przez instytucje finansowe w UE. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Rola baniek kredytowych w trwającym kryzysie oznacza konieczność wyraźnego uznania, że 
zapobieganie im jest jednym z celów EBA.

Poprawka 288
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
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do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony inwestorów; (iii) 
zapewniania integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego; (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego oraz (vi) 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu 
i zapewniania równych szans. W tym celu 
EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wszelkie działania podejmowane przez ESA uwzględniały szerszą 
perspektywę światowej konkurencji, w tym zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu. ESA 
powinien również dokonywać analizy ekonomicznej w celu podejmowania bardziej 
przemyślanych decyzji dotyczących skutków jego działań dla szerszego rynku oraz wpływu 
zmian na szerszym rynku na jego działania. Jest to zgodne z najlepszą praktyką na szczeblu 
państw członkowskich.

Poprawka 289
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony inwestorów; (iii) 
zapewniania integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
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i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego; (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego oraz (vi) 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu 
i zapewniania równych szans na całym 
świecie. W tym celu EBA przyczynia się 
do zapewnienia spójnego, efektywnego 
i skutecznego stosowania prawa 
wspólnotowego, o którym mowa w art. 1 
ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję 
nadzorczą i przedstawia opinie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Komisji.

Or. en

Poprawka 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony inwestorów; (iii) 
zapewniania integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego; (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego oraz (vi) 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu 
i zapewniania równych szans. W tym celu 
EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.
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Or. en

Poprawka 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego; (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego oraz 
(vi) zapobiegania arbitrażowi 
regulacyjnemu. W tym celu EBA 
przyczynia się do zapewnienia spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawa wspólnotowego, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera 
konwergencję nadzorczą i przedstawia 
opinie Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji.

Or. en

Poprawka 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
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poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego; (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego oraz (vi) 
opracowywania wspólnej metodyki oceny 
wpływu charakterystyki produktu 
i procesu dystrybucji na sytuację 
finansową instytucji oraz na ochronę 
konsumentów w celu przyczynienia się do 
zapewnienia równych szans. W tym celu 
EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte w latach 2008–2009, na szczeblu 
ogólnowspólnotowym należy z zastosowaniem wspólnej metodyki przeprowadzać testy 
skrajnych warunków, w tym ocenę skutków dla konsumentów, co pozwoli zapewnić równe 
szanse w przypadku dofinansowywania. 

Poprawka 293
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
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integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego; (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego i 
współpracy oraz (vi) zwiększania 
konkurencji na świecie i finansowego 
wspierania rozwoju słabiej rozwiniętych 
gospodarek. W tym celu EBA przyczynia 
się do zapewnienia spójnego, efektywnego 
i skutecznego stosowania prawa 
wspólnotowego, o którym mowa w art. 1 
ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję 
nadzorczą i przedstawia opinie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 
i Komisji.

Or. en

Poprawka 294
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania i harmonizacji prawa Unii 
Europejskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 
2, wspiera integrację i konwergencję 
nadzorczą i przedstawia opinie 
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Europejskiemu, Radzie i Komisji. Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji oraz dokonuje analizy 
ekonomicznej rynków, dążąc do 
osiągnięcia swoich celów. 

Or. en

Poprawka 295
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wspiera 
konwergencję nadzorczą i przedstawia 
opinie Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji oraz dokonuje analizy 
ekonomicznej rynków, dążąc do 
osiągnięcia swoich celów.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wszelkie działania podejmowane przez ESA uwzględniały szerszą 
perspektywę światowej konkurencji, w tym zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu. ESA 
powinien również dokonywać analizy ekonomicznej w celu podejmowania bardziej 
przemyślanych decyzji dotyczących skutków jego działań dla szerszego rynku oraz wpływu 
zmian na szerszym rynku na jego działania. Jest to zgodne z najlepszą praktyką na szczeblu 
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państw członkowskich.

Poprawka 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold,
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wspiera 
konwergencję nadzorczą i przedstawia 
opinie Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Komisji oraz dokonuje analizy 
ekonomicznej rynków, dążąc do 
osiągnięcia swoich celów.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie konieczności zwiększania konkurencji, jak stwierdzono w sprawozdaniu 
Petera Skinnera.
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Poprawka 297
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wspiera 
konwergencję nadzorczą i przedstawia 
opinie Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Komisji oraz dokonuje analizy 
ekonomicznej rynków, dążąc do 
osiągnięcia swoich celów. Uwzględnia on 
standardy i praktyki określone na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 298
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas wykonywania swoich zadań EBA 
zwraca szczególną uwagę na instytucje, 
których działania mają wymiar unijny, 
zwłaszcza poprzez zapewnianie ścisłego 
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powiązania z kolegium organów 
nadzorczych sprawującym nadzór nad 
tymi instytucjami. 

Or. en

Poprawka 299
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Podczas wykonywania zadań 
powierzonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia EBA będzie działał 
niezależnie i obiektywnie, w wyłącznym 
interesie Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie ma ochrona regulacyjnej, nadzorczej, instytucjonalnej i finansowej 
niezależności ESA. W związku z tym proponuje się wprowadzenie w uregulowaniach jasnego 
przepisu odnoszącego się do niezależności ESA. Przepis ten stanowiłby uzupełnienie innych 
uregulowań, które koncentrują się na niezależności m.in. przewodniczącego ESA.

Poprawka 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Europejski System Nadzoru Finansowego
1. EBA wejdzie w skład Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego, którego 
głównym celem jest zapewnienie 
właściwego wdrażania przepisów 
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dotyczących sektora finansów, tak aby 
zachować stabilność finansową oraz 
zapewnić zaufanie do całego sektora 
finansów i odpowiednią ochronę 
korzystających z usług finansowych.
2. W skład Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego wchodzą 
następujące organy:
a) Europejska Rada ds. Ryzyka 
Systemowego;
b) Europejski Organ Nadzoru (giełdy i 
papiery wartościowe) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESMA]; 
c) Europejski Organ Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/…[EIOPA]; 
d) EBA; 
e) Europejski Organ Nadzoru (Wspólny 
Komitet) przewidziany w art. 40;
f) organy państw członkowskich określone 
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr …/… [ESMA], art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr …/2009 [EIOPA] 
oraz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr …/… [EBA];
g) Komisja, w celu realizacji zadań, o 
których mowa w art. 7 i 9.
3. EBA prowadzi regularną i ścisłą 
współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac i 
wypracowuje wspólne stanowiska w 
dziedzinie nadzoru konglomeratów 
finansowych oraz w innych kwestiach 
międzysektorowych z Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego, a także z 
Europejskim Organem Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) i Europejskim Organem
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe) za 
pośrednictwem Europejskich Organów 
Nadzoru (Wspólnego Komitetu) 
powołanych na mocy art. 40.
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4. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy 
z art. 4 ust. 3 traktatu UE, strony ESFS 
współpracują we wzajemnym zaufaniu 
i szacunku, w szczególności zapewniając 
odpowiedni i rzetelny przepływ informacji 
między sobą.
5. Jedynie organy nadzoru objęte 
Europejskim Systemem Organów 
Nadzoru Finansowego są uprawnione do 
prowadzenia nadzoru nad instytucjami 
finansowym działającymi w Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie Komisji do Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, jak stwierdzono w 
sprawozdaniu Sylvie Goulard.

Poprawka 301
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Europejski System Nadzoru Finansowego
1. EBA wchodzi w skład Europejskiego
Systemu Nadzoru Finansowego, zwanego 
dalej „ESFS”, który funkcjonuje jako 
zintegrowana sieć organów nadzoru, 
łącząca wszystkie organy w państwach 
członkowskich i w Unii Europejskiej 
dysponujące kompetencjami w zakresie 
nadzoru finansowego, zgodnie
z obowiązującymi i powiązanymi 
przepisami UE. Głównym celem tego 
systemu jest zapewnianie silnego 
i spójnego europejskiego nadzoru nad 
instytucjami finansowymi, który zapewni 
zaufanie w ramach systemu finansowego, 
będzie wspierał zrównoważony europejski 
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wzrost i zaspokajał potrzeby 
przedsiębiorstw i obywateli.
2. W skład ESFS wchodzą:
a) Europejska Rada ds. Ryzyka 
Systemowego;
b) Europejski Organ Nadzoru (giełdy i 
papiery wartościowe) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESMA];
c) Europejski Organ Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/…[EIOPA];
d) EBA;
e) Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru (JCESA) przewidziany 
w art. 40;
f) organy państw członkowskich określone 
w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr …/… [ESMA], art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr …/2009 [EIOPA] 
oraz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr …/… [EBA];
g) Komisja, w celu realizacji zadań, 
o których mowa w art. 7 i 9.
3. Wszystkie podmioty wchodzące w skład 
ESFS ściśle ze sobą współpracują 
w zaufaniu i wzajemnym szacunku, 
zgodnie z zasadą lojalnej współpracy 
zapisaną w art. 4 ust. 3 traktatu UE.
4. Wszystkie instytucje finansowe 
podlegają prawnie wiążącym aktom 
europejskiego prawa oraz nadzorowi 
prowadzonemu przez właściwe organy 
wchodzące w skład ESFS. 
5. ESFS nie uniemożliwia właściwym 
organom korzystania z krajowych 
uprawnień nadzorczych zgodnie z prawnie 
wiążącymi aktami europejskimi oraz 
zgodnie z międzynarodowymi 
ostrożnościowymi zasadami nadzoru 
bankowego.
6. Jedynie organy nadzoru objęte 
Europejskim Systemem Nadzoru 
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Finansowego są uprawnione do 
prowadzenia nadzoru nad instytucjami 
finansowymi w Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 302
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „instytucje finansowe” oznaczają 
„instytucje kredytowe” określone w 
dyrektywie 2006/48/WE, „firmy 
inwestycyjne” określone w dyrektywie 
2006/49/WE oraz „konglomeraty 
finansowe” określone w dyrektywie 
2002/87/WE;

(1) „instytucje finansowe” oznaczają każde 
przedsiębiorstwo, którego podstawową 
działalnością jest przyjmowanie 
depozytów, udzielanie kredytów, 
świadczenie usług ubezpieczeniowych lub 
innych usług finansowych na rzecz 
swoich klientów lub członków bądź 
dokonywanie inwestycji finansowych lub 
transakcji na własny rachunek oraz każde 
przedsiębiorstwo lub każdy podmiot 
działające w Unii Europejskiej, których 
działalność ma podobny charakter, nawet 
jeśli nie mają one bezpośredniego 
kontaktu z ogółem społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 303
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „instytucje finansowe” oznaczają 
„instytucje kredytowe” określone w 
dyrektywie 2006/48/WE, „firmy 
inwestycyjne” określone w dyrektywie 
2006/49/WE oraz „konglomeraty 

(1) „instytucje finansowe” oznaczają 
przedsiębiorstwa i podmioty wchodzące w 
zakres dowolnego z aktów 
ustawodawczych, o których mowa w art. 1 
ust. 2. Jednak w odniesieniu do dyrektywy 
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finansowe” określone w dyrektywie 
2002/87/WE;

2005/60/WE „instytucje finansowe” 
oznaczają wyłącznie instytucje kredytowe 
i finansowe określone w tej dyrektywie;

Or. en

Poprawka 304
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „instytucje finansowe” oznaczają 
„instytucje kredytowe” określone w 
dyrektywie 2006/48/WE, „firmy 
inwestycyjne” określone w dyrektywie 
2006/49/WE oraz „konglomeraty 
finansowe” określone w dyrektywie 
2002/87/WE;

(1) „instytucje finansowe” oznaczają 
„instytucje kredytowe” określone w 
dyrektywie 2006/48/WE, „firmy 
inwestycyjne” określone w dyrektywie 
2006/49/WE, „konglomeraty finansowe” 
określone w dyrektywie 2002/87/WE oraz 
ogólnie wszystkie przedsiębiorstwa 
i podmioty wchodzące w zakres dowolnego 
z aktów ustawodawczych, o których mowa 
w art. 1 ust. 2;

Or. en

Poprawka 305
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „instytucje finansowe” oznaczają 
„instytucje kredytowe” określone w 
dyrektywie 2006/48/WE, „firmy 
inwestycyjne” określone w dyrektywie 
2006/49/WE oraz „konglomeraty 
finansowe” określone w dyrektywie 
2002/87/WE;

(1) „instytucje finansowe” oznaczają 
„instytucje kredytowe” określone w 
dyrektywie 2006/48/WE, „firmy 
inwestycyjne” określone w dyrektywie 
2006/49/WE oraz „konglomeraty 
finansowe” określone w dyrektywie 
2002/87/WE oraz banki publiczne, 
a zwłaszcza banki rozwoju;

Or. fr
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Uzasadnienie

Powyższa poprawka dotyczy EBI, który jest publicznym bankiem rozwoju niepodlegającym 
kontroli żadnej władzy państwowej. W 2007 r. Parlament Europejski zwrócił się po debacie 
politycznej nad sprawozdaniem rocznym Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2006 
o to, by ten podmiot podlegał tym samym zasadom ostrożnościowym co instytucje kredytowe, 
a także rzeczywistej niezależnej kontroli regulacyjnej.

Poprawka 306
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „właściwe organy” oznaczają właściwe 
organy określone w dyrektywach 
2006/48/WE i 2006/49/WE oraz, 
w odniesieniu do systemów gwarancji 
depozytów, organy, które zarządzają 
systemami gwarancji depozytów, zgodnie 
z dyrektywą 94/19/WE.

(2) „właściwe organy” oznaczają właściwe 
organy ds. instytucji kredytowych i 
finansowych określone w dyrektywach 
2006/48/WE, 2006/49/WE, 2007/64/WE, 
2009/110/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE
oraz, w odniesieniu do systemów 
gwarancji depozytów, organy publiczne, 
które zarządzają systemami gwarancji 
depozytów, lub – gdy są one zarządzane 
przez spółkę prywatną – publiczny organ 
nadzorujący dany system, zgodnie 
z dyrektywą 94/19/WE.

Or. en

Poprawka 307
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „właściwe organy” oznaczają właściwe 
organy określone w dyrektywach 
2006/48/WE i 2006/49/WE oraz, 
w odniesieniu do systemów gwarancji 
depozytów, organy, które zarządzają 
systemami gwarancji depozytów, zgodnie 

(2) „właściwe organy” oznaczają właściwe 
organy określone w dyrektywach 
2006/48/WE i 2006/49/WE oraz, 
w odniesieniu do systemów gwarancji 
depozytów, właściwe organy, o których 
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z dyrektywą 94/19/WE. mowa w dyrektywie 94/19/WE.

Or. en

Poprawka 308
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Ryzyko systemowe to ryzyko 
zakłócenia usług finansowych 
spowodowane istotnym upośledzeniem 
całego systemu finansowego lub jego 
części, które może mieć poważne 
negatywne konsekwencje dla realnej 
gospodarki. Wszystkie rodzaje instytucji i 
pośredników finansowych, rynków, 
infrastruktur i instrumentów potencjalnie 
mogą w pewnym stopniu mieć znaczenie 
systemowe.

Or. en

Poprawka 309
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Ryzyko transgraniczne to ryzyko 
spowodowane nierównowagą gospodarczą 
lub problemami sektora finansowego w 
całej Unii Europejskiej lub w jej 
częściach, które mogą mieć znaczne 
negatywne konsekwencje dla transakcji 
między podmiotami gospodarczymi z 
dwóch lub większej liczby państw 
członkowskich, dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego bądź dla finansów 
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publicznych UE lub jej państw 
członkowskich. Wszystkie rodzaje ryzyka 
gospodarczego i finansowego potencjalnie 
mogą w pewnym stopniu mieć znaczenie 
transgraniczne.

Or. en

Poprawka 310
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA jest organem wspólnotowym 
i posiada osobowość prawną.

1. EBA jest organem Unii Europejskiej 
i posiada osobowość prawną.

Or. en

Poprawka 311
Wolf Klinz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podczas wykonywania zadań 
powierzonych na mocy niniejszego 
rozporządzenia EBA będzie działał 
w sposób niezależny i obiektywny, 
w wyłącznym interesie Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Trzy ESA powinny prowadzić działania w najlepiej pojętym interesie całej UE.
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Poprawka 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Krajowe organy nadzoru, jako 
członkowie EBA, prowadzą działania 
mające wymiar europejski.

Or. en

Poprawka 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego mieści się w Londynie. 

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego mieści się we Frankfurcie. 

Or. en

Poprawka 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego mieści się w Londynie. 

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego mieści się [we Frankfurcie]. 

Or. en
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Uzasadnienie

Ułatwi to koordynację działań organów.

Poprawka 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego mieści się w Londynie. 

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego mieści się w (…). 

Or. en

Uzasadnienie

W konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 13 grudnia 2003 r. podkreśla się, że: 
„Przedstawiciele państw członkowskich zebrani na szczeblu szefów państw i rządów zgodzili 
się wreszcie nadać priorytet państwom przystępującym – po ich przystąpieniu do Unii –
w rozdzielaniu siedzib innych biur lub agencji, które zostaną stworzone w przyszłości, bez 
uszczerbku dla tego, że w przypadku stworzenia Prokuratury Europejskiej jej siedziba będzie 
w Luksemburgu, zgodnie z postanowieniami decyzji z dnia 8 kwietnia 1965 r.”.

Poprawka 316
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zadania EBA obejmują: 1. W celu zapewnienia skutecznego 
i spójnego europejskiego nadzoru nad 
instytucjami finansowymi zadania EBA 
obejmują:

Or. en
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Poprawka 317
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynianie się do ustanowienia 
wysokiej jakości wspólnych standardów i 
praktyk regulacyjnych i nadzorczych, w 
szczególności poprzez przedstawianie 
opinii instytucjom wspólnotowym oraz 
poprzez opracowywanie wytycznych, 
zaleceń i projektów standardów 
technicznych, które powinny opierać się na 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2;

a) przyczynianie się do ustanowienia 
wysokiej jakości wspólnych standardów i 
praktyk regulacyjnych i nadzorczych, w 
szczególności poprzez przedstawianie 
opinii instytucjom Unii Europejskiej oraz 
poprzez opracowywanie wytycznych, 
zaleceń i projektów standardów 
technicznych, które powinny opierać się na 
niniejszym rozporządzeniu 
i prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2;

Or. en

Poprawka 318
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
w szczególności poprzez wkład do 
wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawodawstwa, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie 
arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja 
i rozstrzyganie sporów między właściwymi 
organami, wspieranie spójności działań 
kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa wspólnotowego, w 
szczególności poprzez wkład do wspólnej 
kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, zapobieganie arbitrażowi 
regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie 
sporów między właściwymi organami, 
wspieranie skutecznego i spójnego 
nadzoru nad instytucjami finansowymi, 
których działania mają wymiar unijny, 
oraz zapewnianie spójności działań 
kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych;
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Or. en

Poprawka 319
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
w szczególności poprzez wkład do 
wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawodawstwa, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie 
arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja 
i rozstrzyganie sporów między właściwymi 
organami, wspieranie spójności działań 
kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania standardów i prawa UE, 
w szczególności poprzez wkład do 
wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
i prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, zapobieganie arbitrażowi 
regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie 
sporów między właściwymi organami, 
zapewnianie spójności działań kolegiów 
organów nadzorczych oraz podejmowanie 
działań m.in. w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 320
Othmar Karas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
w szczególności poprzez wkład do 
wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawodawstwa, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie 
arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja 
i rozstrzyganie sporów między właściwymi 
organami, wspieranie spójności działań 

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania aktów ustawodawczych UE, 
w szczególności poprzez wkład do 
wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawodawstwa, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie 
arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja 
i rozstrzyganie sporów między właściwymi 
organami, wspieranie spójności działań 
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kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
“Community legislation” should be replaced with “legislative acts”. Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions. The supervisory process involves discretionary decision-making, which under the 
current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying and naming some 
institutions as “systemically relevant” or “financial institutions with EU dimension”, is not 
appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Poprawka 321
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwianie przekazywania zadań i 
obowiązków pomiędzy właściwymi 
organami;

c) pobudzanie i ułatwianie przekazywania 
zadań i obowiązków pomiędzy 
właściwymi organami;

Or. en

Poprawka 322
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwianie przekazywania zadań i 
obowiązków pomiędzy właściwymi 
organami;

c) ułatwianie przekazywania zadań i 
obowiązków pomiędzy właściwymi 
organami i zachęcanie do tego;

Or. en
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Poprawka 323
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ścisłą współpracę z ESRB, w 
szczególności poprzez dostarczanie jej 
wszelkich informacji koniecznych do 
realizacji jej zadań oraz poprzez 
zapewnianie podejmowania odpowiednich 
działań następczych w związku z jej 
ostrzeżeniami i zaleceniami;

d) ścisłą współpracę z ESRB, w 
szczególności poprzez dostarczanie jej 
wszelkich informacji koniecznych do 
realizacji jej zadań, zgodnie z art. 21 ust. 2,
oraz poprzez zapewnianie podejmowania 
odpowiednich działań następczych w 
związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest następstwem odpowiedniego ograniczenia prawa do gromadzenia 
informacji wprowadzonego w dalszych poprawkach do art. 21 ust. 2. Istnieje wyraźna 
potrzeba udoskonalenia wymiany informacji, aby zwiększyć zrozumienie ryzyka systemowego. 
Nie należy jednak osłabiać rynku poprzez potencjalne ujawnienie sensytywnych i poufnych 
danych, które mogłyby zaszkodzić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych.

Poprawka 324
Pervenche Berès

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ścisłą współpracę z jednostką ESMA 
odpowiedzialną za ochronę inwestorów, 
wydawanie zezwoleń dla produktów, ich 
monitorowanie i wprowadzanie do obrotu, 
zwłaszcza poprzez przekazywanie ESMA 
informacji niezbędnych do wykonania 
tego zadania;

Or. en
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Uzasadnienie

ESMA powinien być odpowiedzialny za ochronę inwestorów. Tym zadaniem powinien 
zajmować się wyłącznie jeden organ nadzoru, ale musi on być wspierany w swoich 
działaniach. W ten sposób można jak najbardziej zbliżyć się do tzw. modelu „dualistycznego” 
bez wprowadzania radykalnych zmian we wszystkich trzech proponowanych uregulowaniach 
dotyczących ESFS. 

Poprawka 325
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przeprowadzanie analiz wzajemnych 
ocen właściwych organów, tak by 
wzmocnić spójność wyników w zakresie 
nadzoru;

e) przygotowywanie i przeprowadzanie 
analiz wzajemnych ocen właściwych 
organów, tak by wzmocnić spójność 
wyników w zakresie nadzoru;

Or. en

Poprawka 326
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przeprowadzanie analiz wzajemnych 
ocen właściwych organów, tak by 
wzmocnić spójność wyników w zakresie 
nadzoru;

e) przygotowywanie i przeprowadzanie 
analiz wzajemnych ocen właściwych 
organów, tak by wzmocnić spójność 
wyników w zakresie nadzoru;

Or. en
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Poprawka 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) ocenę zwłaszcza dostępności i kosztów 
kredytów w przypadku gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP;

Or. en

Poprawka 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) przeprowadzanie analiz 
ekonomicznych rynków, ryzyka i istotnych 
spółek o wysokim stopniu wspomagania w 
celu informowania o wykonywaniu zadań 
przez EBA;

Or. en

Poprawka 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) zwiększanie ochrony inwestorów i osób 
oszczędzających;

Or. en
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Poprawka 330
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) realizację wszelkich konkretnych zadań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
lub w prawodawstwie Wspólnoty, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2.

g) realizację wszelkich konkretnych zadań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
lub w prawodawstwie Unii Europejskiej, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2.

Or. en

Poprawka 331
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) sprawowanie kontroli nad wszystkimi 
podmiotami, o których mowa w art.2, 
i niepodlegającymi kontroli krajowego 
organu nadzoru, a także regulowanie 
działalności tych podmiotów; 

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre instytucje kredytowe lub banki rozwoju, np. Europejski Bank Inwestycyjny, nie 
podlegają kontroli krajowych organów nadzoru, ponieważ są międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi. Propozycja zgłoszona w poprawce ma na celu doprowadzenie do tego, by 
przyszły Europejski Organ Nadzoru Bankowego pełnił funkcję organu nadzoru i organu 
regulacyjnego. Powyższa poprawka dotyczy głównie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
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Poprawka 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) w stosownych przypadkach przejęcie 
wszystkich zadań Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru Bankowego;

Or. en

Poprawka 333
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) publikowanie i regularne 
aktualizowanie na stronie internetowej 
EBA informacji odnoszących się do jego 
obszaru działań w celu zapewniania łatwo 
dostępnych informacji dla opinii 
publicznej.

Or. en

Poprawka 334
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wymaganie od właściwych organów 
krajowych przeprowadzania testów 
skrajnych warunków w oparciu o wspólną 
metodykę;
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Or. en

Uzasadnienie

EBA powinien mieć prawo do przeprowadzania testów skrajnych warunków w celu 
zapewnienia elastyczności systemu i zdobywania istotnych informacji w oparciu o 
ujednolicony format i metodykę sprawozdawczości, zgodnie z art. 17.

Poprawka 335
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) podejmowanie indywidualnych decyzji 
skierowanych do właściwych organów 
w określonych przypadkach, o których 
mowa w art. 10 i 11;

d) podejmowanie indywidualnych lub 
zbiorowych decyzji skierowanych do 
właściwych organów w określonych 
przypadkach, o których mowa w art. 10 i 
11;

Or. en

Poprawka 336
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podejmowanie indywidualnych decyzji 
skierowanych do instytucji finansowych w 
określonych przypadkach, o których 
mowa w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 
ust. 4;

skreślona

Or. en



PE439.966v01-00 44/87 AM\809989PL.doc

PL

Poprawka 337
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podejmowanie indywidualnych decyzji 
skierowanych do instytucji finansowych w 
określonych przypadkach, o których mowa 
w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 4;

e) podejmowanie indywidualnych lub 
zbiorowych decyzji skierowanych do 
instytucji finansowych w określonych 
przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 
6, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 4;

Or. en

Poprawka 338
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zakazywanie handlu niektórymi 
produktami lub rodzajów transakcji, jeśli 
ESRB wydał takie zalecenie EBA, w celu 
zapobiegania poważnym naruszeniom 
ochrony inwestorów, zakłóceniom w 
należytym funkcjonowaniu i integralności 
rynków finansowych, w tym problemom 
związanym z ochroną inwestorów, czy w 
stabilności całości lub części systemu 
finansowego Unii. Po upływie okresu 
określonego w zakazie ESRB i EBA 
powinny dokonać oceny utrzymania 
zakazu. Zakaz produktów i transakcji
należy wprowadzać w ostateczności;

Or. en
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Poprawka 339
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) EBA reguluje handel produktami 
finansowymi zarówno na rynkach 
rozwijających się, jak i na rynkach 
kurczących się, w celu zapobiegania 
naruszeniom ochrony inwestorów i 
utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych. W celu utrzymania 
płynności na rynkach dopuszcza się 
dokonywanie krótkiej sprzedaży po 
niewielkim wzroście ceny;

Or. en

Uzasadnienie

Organ nadzoru powinien mieć prawo decydowania o umożliwianiu stosowania 
uzasadnionych praktyk rynkowych oraz do ich regulowania w celu zapewniania optymalnego 
funkcjonowania rynku, mając na uwadze konieczność ochrony inwestorów.

Poprawka 340
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zapewnianie, aby organy krajowe 
dysponowały niezbędnymi informacjami 
dotyczącymi instytucji finansowych i 
wykorzystywanie tych informacji, jeśli 
odnoszą się do instytucji, których 
działania mają wymiar unijny;

Or. en



PE439.966v01-00 46/87 AM\809989PL.doc

PL

Uzasadnienie

Istnieje wyraźna potrzeba udoskonalenia wymiany informacji, aby zwiększyć zrozumienie 
ryzyka systemowego. Między właściwymi organami istnieją już jednak kanały wymiany i 
gromadzenia informacji, a zatem EBA nie powinien zwracać się z wnioskiem o udzielenie 
informacji bezpośrednio do poszczególnych podmiotów.

Poprawka 341
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) bezpośrednie gromadzenie 
niezbędnych informacji o instytucjach 
finansowych;

Or. en

Poprawka 342
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wspieranie prowadzenia 
skoordynowanych działań przez właściwe 
organy, jak określono w art. 16, w tym 
wykorzystywanie ich uprawnień jako 
członków EBA do osiągnięcia wspólnej 
reakcji UE na ryzyko systemowe i 
transgraniczne;

Or. en
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Poprawka 343
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera fb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) przeprowadzanie analiz i działań 
następczych w zakresie występowania na 
jednolitym rynku finansowym takich 
produktów lub rodzajów transakcji, które 
zagrażają całości lub części systemu 
finansowego;

Or. en

Uzasadnienie

Kontrolowanie przez EBA wszystkich produktów i rodzajów transakcji nie jest realne. 
Ponadto istnieją już uregulowania dotyczące np. ochrony konsumentów, doradztwa 
finansowego, adekwatności kapitałowej i nieuczciwej konkurencji. Te obowiązujące 
uregulowania zapewniają już ochronę konsumentom i podmiotom gospodarczym.

Poprawka 344
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Korzystając z uprawnień, o których 
mowa w ust. 2 lit. a) i lit. d), EBA 
uwzględnia krajowe akty prawne państw 
członkowskich, które są zgodne z prawem 
Wspólnoty. 

Or. en
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Poprawka 345
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EBA wykonuje wyłączne uprawnienia 
nadzorcze dotyczące jednostek 
posiadających zasięg ogólnowspólnotowy 
lub działalności gospodarczej o zasięgu 
ogólnowspólnotowym, powierzone mu w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nadzór na szczeblu krajowym powinien być sprawowany głównie przez organy krajowe.

Poprawka 346
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EBA wykonuje wyłączne uprawnienia 
nadzorcze dotyczące jednostek 
posiadających zasięg ogólnowspólnotowy 
lub działalności gospodarczej o zasięgu 
ogólnowspólnotowym, powierzone mu w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. 

skreślony

Or. en
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Poprawka 347
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EBA wykonuje wyłączne uprawnienia 
nadzorcze dotyczące jednostek 
posiadających zasięg ogólnowspólnotowy 
lub działalności gospodarczej o zasięgu 
ogólnowspólnotowym, powierzone mu w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. 

3. EBA wykonuje wyłączne europejskie 
uprawnienia nadzorcze dotyczące 
jednostek posiadających zasięg 
ogólnoeuropejski lub działalności 
gospodarczej o zasięgu 
ogólnoeuropejskim, powierzone mu w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. 

Or. en

Poprawka 348
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu EBA posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 
dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 

skreślony

Or. en

Poprawka 349
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu EBA posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 

W tym celu EBA posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 
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dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 

dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. EBA 
prowadzi działania w ścisłej współpracy 
z właściwymi organami i bazuje na ich 
specjalistycznej wiedzy, możliwościach 
i uprawnieniach do wykonywania 
wyłącznych uprawnień nadzorczych 
i przeprowadzania postępowań 
wyjaśniających.

Or. en

Uzasadnienie

EBA powinien prowadzić działania w ścisłej współpracy z właściwymi organami. 
Podstawowe znaczenie ma to, aby nowa struktura nadzorcza opierała się na specjalistycznej 
wiedzy, możliwościach i uprawnieniach właściwych władz do wykonywania wyłącznych 
uprawnień nadzorczych i przeprowadzania postępowań wyjaśniających. 

Poprawka 350
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu EBA posiada odpowiednie 
uprawnienia do przeprowadzania 
dochodzeń i egzekwowania, jak określono 
w odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 

W tym celu EBA posiada odpowiednie 
europejskie uprawnienia do 
przeprowadzania dochodzeń i 
egzekwowania, jak określono w 
odpowiednim prawodawstwie, a także 
posiada możliwość nakładania opłat. 

Or. en
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Poprawka 351
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Uprawnienia organów w państwach 
członkowskich, będących organami 

właściwymi i członkami EBA
W celu realizacji celów EBA organom 
w państwach członkowskich, będących 
organami właściwymi i członkami EBA, 
nadaje się uprawnienia do przyjmowania 
środków zapobiegawczych i naprawczych 
z zakresu nadzoru. Uprawnienia te, 
odnoszące się do instytucji finansowych 
i wykonywane w sposób proporcjonalny, 
obejmują możliwość:
a) ubiegania się o odpowiednie informacje 
i ich uzyskiwanie; 
b) nakładania wymogów z zakresu 
sprawozdawczości i ujawniania 
informacji;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu;
d) podejmowania środków 
ostrożnościowych (w tym środków 
wpływających na strategie z zakresu 
konfliktu interesów, dobrego 
sprawowania władzy, przepisów, dywidend 
i wynagrodzenia);
e) rozdzielania lub oddzielania działań 
z zakresu bankowości detalicznej od 
działań z zakresu handlu i innych działań 
o charakterze innym niż charakter 
użyteczności publicznej w przypadku 
istotnego ryzyka ocenionego w oparciu 
o wspólne kryteria;
f) wprowadzania tymczasowych 
ograniczeń lub zakazów dla niektórych 
produktów lub rodzajów transakcji, które 
mogą bezpośrednio lub pośrednio 
powodować nadmierny brak stabilności 
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na rynkach lub wprowadzać niepokój 
w części lub w całości europejskiego 
systemu finansowego, finansów 
publicznych lub gospodarki realnej;
g) nakazywania instytucjom finansowym 
prowadzenia działalności poprzez spółkę 
zależną w przypadku istotnego ryzyka 
wewnętrznego ocenionego zgodnie ze 
wspólnymi kryteriami; 
h) nakładania odstraszających grzywien;
i) pozbawiania kierowników i dyrektorów 
prawa do wykonywania obowiązków; 
j) zwalniania dyrektorów wykonawczych 
lub członków zarządu; 
k) podejmowania tymczasowych 
interwencji w instytucjach finansowych; 
l) pozbawiania istotnych udziałowców 
instytucji finansowych korzyści 
ograniczonej odpowiedzialności 
w przypadku, gdy zachowują się biernie 
w odniesieniu do obrony interesu 
korporacyjnego w takich sytuacjach, jak 
brak przejrzystości, nieograniczone 
udzielanie i zaciąganie pożyczek lub 
poważne i powtarzające się naruszenia; 
m) rozszerzania odpowiedzialności 
finansowej na kierowników, dyrektorów 
lub instytucje finansowe, którzy są winni 
poważnych i powtarzających się naruszeń 
lub przyczynili się do nich bądź dysponują 
nieodpowiednim systemem zachęt do 
korzystania z ich usług;
n) w stosownych przypadkach 
przechowywania deklaracji kierowników 
i dyrektorów dotyczących udziałów, 
działań i majątku; 
o) żądania sporządzania szczegółowych 
i regularnie aktualizowanych planów 
naprawczych, obejmujących 
ustrukturyzowany mechanizm 
podejmowania wczesnej interwencji, 
szybkie działania naprawcze i plan na 
wypadek upadłości; 
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p) unieważniania licencji i paszportów; 
q) uzgadniania protokołów w celu 
formułowania na szczeblu europejskim 
wspólnej odpowiedzi najszybciej jak to 
możliwe i w jak najbardziej automatyczny 
sposób, aby zapobiegać niepokojom na 
rynku lub je likwidować.

Or. en

Poprawka 352
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardy techniczne Jednolity zbiór przepisów 

Or. en

Poprawka 353
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp -1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. W celu zapewnienia skutecznego 
i spójnego europejskiego nadzoru nad 
instytucjami finansowymi Komisja, 
uwzględniając międzynarodowe zasady 
przyjęte przez UE i na mocy 
prawodawstwa UE, za pomocą 
rozporządzeń i decyzji przyjmuje 
standardy regulacyjne i zatwierdza 
standardy nadzorcze w celu stworzenia 
jednolitego zbioru przepisów dla 
europejskiego nadzoru finansowego. 

Or. en
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Poprawka 354
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp -1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b. Jednolity zbiór przepisów:
a) wyszczególnia definicje określone 
w prawodawstwie europejskim;
b) określa wspólne elementy wymogów
z zakresu sprawozdawczości i ujawniania 
informacji określone w prawodawstwie 
europejskim;
c) zawiera elementy niezbędne do 
zapewnienia skutecznego działania 
procedur współpracy, w tym ocenę ryzyka 
i wymianę informacji zgodnie z 
europejskim prawodawstwem;
d) definiuje odpowiednie standardy 
regulacyjne i nadzorcze w celu zajęcia się 
wczesnymi ostrzeżeniami i zaleceniami 
ESRB dotyczącymi całej Unii 
Europejskiej lub znacznej jej części;
e) definiuje odpowiednie standardy 
regulacyjne i nadzorcze w celu zajęcia się 
ryzykiem transgranicznym określonym 
przez EBA lub instytucje europejskie 
w całej Unii Europejskiej lub w znacznej 
jej części;
f) definiuje odpowiednie standardy 
regulacyjne i nadzorcze z zakresu 
sprawozdawczości, ujawniania informacji 
i wymogów ostrożnościowych dla 
właściwych spółek i instrumentów 
inwestycyjnych o wysokim stopniu 
wspomagania, funkcjonujących w całej 
UE, w celu zapobiegania powstawaniu 
ryzyka systemowego i właściwego ryzyka 
transgranicznego.

Or. en
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Poprawka 355
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 EBA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia. 

1. EBA opracowuje standardy techniczne 
w dziedzinach szczegółowo określonych 
w niniejszym rozporządzeniu 
i w prawodawstwie, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2, lub na wniosek Komisji.
Standardy techniczne nie obejmują 
podejmowania decyzji politycznych i 
odzwierciedlają zasadę proporcjonalności.
EBA przedstawia Komisji projekty 
standardów do przyjęcia w postaci aktów 
delegowanych (standardy regulacyjne) lub 
zatwierdzenia w postaci aktów 
wykonawczych (standardy nadzorcze) 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
i prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. Projekty standardów są 
jednocześnie przekazywane również 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 356
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. EBA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia.

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w celu uzupełniania i zmiany 
innych niż istotne elementów 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. Standardy techniczne nie są 
decyzjami strategicznymi ani 
politycznymi, a ich treść ogranicza się do 
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przepisów, na podstawie których je 
wydano.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić standardy techniczne i ich zakres. Należy wyjaśnić, że standardy 
techniczne nie mogą obejmować decyzji strategicznych ani politycznych, a ich założeniem jest 
jedynie ułatwianie stosowania prawodawstwa wchodzącego w zakres działalności EBA. 
Należy również wyjaśnić, że Komisja będzie przyjmować standardy techniczne zgodnie z jej 
kompetencjami do przyjmowania aktów delegowanych, określonymi w traktacie.

Poprawka 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym
mowa w art. 1 ust. 2. EBA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia.

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w celu uzupełniania, 
aktualizowania i zmiany innych niż 
istotne elementów aktów ustawodawczych, 
o których mowa w art. 1 ust. 2. Standardy 
techniczne nie wiążą się z decyzjami 
strategicznymi, a ich treść ogranicza się 
do aktów ustawodawczych, na podstawie 
których je wydano.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie słowa „aktualizowania” i zastąpienie terminu „prawodawstwo” terminem „akty 
ustawodawcze”, jak stwierdzono w sprawozdaniu Petera Skinnera.
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Poprawka 358
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. EBA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia. 

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. Standardy 
techniczne nie obejmują podejmowania 
decyzji politycznych i ograniczają się do 
określania warunków stosowania tego 
prawodawstwa. EBA przedstawia Komisji 
projekty standardów do zatwierdzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Wiążące standardy, o których mowa w art. 7, nie powinny obejmować obszarów 
podlegających ocenie ze strony organów nadzoru. Nieprzeprowadzanie otwartych konsultacji 
dotyczących standardów technicznych nie jest wystarczająco uzasadnione. Proponowane 
uznaniowe prawo Komisji Europejskiej do zmieniania standardów technicznych ESA w 
interesie Wspólnoty zaciera rozróżnienie między aspektem „technicznym” a „politycznym” 
w tym obszarze. W związku z tym prawo to należy ograniczyć, aby było wykorzystywane 
w ostateczności oraz aby dostosować przedmiotowy tekst do ogólnego podejścia Rady.

Poprawka 359
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. EBA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia.

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. Standardy 
techniczne nie obejmują decyzji 
strategicznych, a ich treść ogranicza się 
do przepisów, na podstawie których je 
wydano.
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Or. en

Poprawka 360
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. EBA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia.

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w celu uzupełniania i zmiany 
innych niż istotne elementów 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. Standardy techniczne przyczyniają 
się do stworzenia jednolitego zbioru 
przepisów, ale nie są decyzjami 
strategicznymi, a ich treść ogranicza się 
do przepisów, na podstawie których je 
wydano.

Or. en

Poprawka 361
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza, w stosownych przypadkach, 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści 
z nimi związanych. 

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych, chyba że takie konsultacje i 
analizy są nieproporcjonalne do zakresu i 
skutków odnośnych standardów 
technicznych lub do szczególnie pilnego 
charakteru danej kwestii. EBA zasięga 
również opinii lub porady Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości, o której mowa w art. 22.
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Or. en

Poprawka 362
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza, w stosownych przypadkach, 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści 
z nimi związanych. 

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych, chyba że takie konsultacje 
i analizy są nieproporcjonalne do zakresu 
i skutków odnośnych standardów 
technicznych lub do szczególnie pilnego 
charakteru danej kwestii. 

Or. en

Poprawka 363
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza, w stosownych 
przypadkach, otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych. 

Przed przyjęciem projektu standardów 
technicznych EBA przeprowadza otwarte 
konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści 
z nimi związanych, jak i ich praktyczności 
na unijnym rynku usług finansowych. 
EBA zasięga również opinii lub porady 
Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości, o której mowa w art. 22.

Or. en
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Poprawka 364
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza, w stosownych przypadkach, 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści 
z nimi związanych. 

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA
przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz przed przyjęciem 
projektów standardów technicznych 
dokonuje analizy ewentualnych kosztów 
i korzyści z nimi związanych. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości, o której mowa w art. 22, 
może przedstawić swoją opinię lub 
udzielić porady w czasie tego procesu.

Or. en

Poprawka 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza, w stosownych przypadkach, 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści z 
nimi związanych. 

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza, w stosownych przypadkach, 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści z 
nimi związanych. EBA uwzględnia różne 
skutki standardów dla spółdzielni 
kontrolowanych w sposób demokratyczny, 
w rozumieniu art. 2 ust. 5 lit. a)–e) 
dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów 
o kredyt konsumencki, które odgrywają 
ważną rolę pod względem zwalczania 
wykluczenia społecznego na szczeblu 
społeczności lokalnych. Standardy 
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techniczne odzwierciedlają zasadę 
proporcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Organ Nadzoru Bankowego musi uwzględniać różne modele biznesowe, które 
istnieją w sektorze usług finansowych. Standardy techniczne powinny być identyczne dla 
instytucji finansowych tego samego rodzaju we wszystkich państwach członkowskich, ale 
muszą dopuszczać pewien stopień elastyczności w celu uznania istnienia spółdzielni 
kontrolowanych w sposób demokratyczny, których modele biznesowe powodują ryzyko w 
niewielkim stopniu i które odgrywają istotną rolę w zwalczaniu wykluczenia społecznego 
wśród lokalnych społeczności.

Poprawka 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza, w stosownych przypadkach, 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści 
z nimi związanych. 

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawa otoczenia regulacyjnego i proporcjonalność powinny mieć pełne zastosowanie do 
nowych ram nadzorczych. Przeprowadzanie konsultacji i oceny skutków „w stosownych 
przypadkach” jest niewystarczające. Podczas opracowywania standardów technicznych, 
wytycznych i zaleceń należy systematycznie przeprowadzać konsultacje publiczne i analizy 
kosztów i korzyści, aby zapewniać przejrzystość i zwiększać wydajność. 
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Poprawka 367
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza, w stosownych przypadkach, 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści 
z nimi związanych. 

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych. 

Or. en

Uzasadnienie

Wiążące standardy, o których mowa w art. 7, nie powinny obejmować obszarów 
podlegających ocenie ze strony organów nadzoru. Nieprzeprowadzanie otwartych konsultacji 
dotyczących standardów technicznych nie jest wystarczająco uzasadnione. Proponowane 
uznaniowe prawo Komisji Europejskiej do zmieniania standardów technicznych ESA 
w interesie Wspólnoty zaciera rozróżnienie między aspektem „technicznym” a „politycznym” 
w tym obszarze. W związku z tym prawo to należy ograniczyć, aby było wykorzystywane 
w ostateczności oraz aby dostosować przedmiotowy tekst do ogólnego podejścia Rady.

Poprawka 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres 
o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 
Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres 
o jeden miesiąc. 

Or. en
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Uzasadnienie

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Poprawka 369
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres 
o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 
Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, 
częściowego zatwierdzenia lub 
odrzucenia. Komisja może przedłużyć ten 
okres o jeden miesiąc. Komisja 
powiadamia Parlament Europejski i Radę 
o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć prawa do zmieniania standardów technicznych. Mają one 
charakter techniczny, w związku z czym powinny być opracowywane wyłącznie przez 
ekspertów technicznych ESA. W przypadku, gdy dane standardy okażą się nieodpowiednie z 
przyczyn prawnych lub związanych z jednolitym rynkiem, Komisja może podjąć decyzję o ich 
częściowym lub pełnym odrzuceniu.
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Poprawka 370
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres 
o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 
Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, 
częściowego zatwierdzenia lub 
odrzucenia. Komisja może przedłużyć ten 
okres o jeden miesiąc. Komisja 
powiadamia Parlament Europejski i Radę 
o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć prawa do zmiany treści standardów technicznych tylko w celu 
zapewniania zgodności projektu sporządzonego przez ESA z prawem UE.

Poprawka 371
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres 
o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 
Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami. 

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów technicznych 
Komisja zatwierdza projekty standardów 
nadzorczych, jeśli są one zgodne 
z europejskim prawodawstwem. W tym 
samym okresie Komisja może przyjąć 
projekty standardów technicznych ze 
zmianami, jeśli zostały one sporządzone 
jako standardy regulacyjne. W obydwu 
przypadkach Komisja może przedłużyć ten 
okres o jeden miesiąc.

Or. en
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Poprawka 372
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres 
o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 
Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami. 

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres 
o jeden miesiąc. W wyjątkowych 
okolicznościach, jeżeli leży to w interesie 
Unii Europejskiej, Komisja może 
zatwierdzić projekty standardów tylko 
częściowo lub ze zmianami. 

Or. en

Uzasadnienie

Wiążące standardy, o których mowa w art. 7, nie powinny obejmować obszarów 
podlegających ocenie ze strony organów nadzoru. Nieprzeprowadzanie otwartych konsultacji 
dotyczących standardów technicznych nie jest wystarczająco uzasadnione. Proponowane 
uznaniowe prawo Komisji Europejskiej do zmieniania standardów technicznych ESA w 
interesie Wspólnoty zaciera rozróżnienie między aspektem „technicznym” a „politycznym” w 
tym obszarze. W związku z tym prawo to należy ograniczyć, aby było ono wykorzystywane w 
ostateczności oraz aby dostosować przedmiotowy tekst do ogólnego podejścia Rady.

Poprawka 373
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja nie może zmieniać treści 
standardów technicznych przygotowanych 
przez EBA bez wcześniejszego 
skoordynowania takiego działania z tym 
organem, jak określono w niniejszym 
artykule.
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Or. en

Poprawka 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów albo zatwierdzi je częściowo 
lub ze zmianami, informuje ona EBA 
o powodach podjętej decyzji. 

W przypadku, gdy Komisja nie zamierza 
zatwierdzić standardów, przesyła projekty 
standardów z powrotem do EBA, 
określając na piśmie powody ich 
niezgodności z interesem publicznym Unii 
Europejskiej, zasadą proporcjonalności 
lub powody utrudniania przez nie 
integracji jednolitego europejskiego 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Poprawka 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów albo zatwierdzi je częściowo 
lub ze zmianami, informuje ona EBA 

W przypadku, gdy Komisja nie zamierza 
zatwierdzić standardów, przesyła projekty 
standardów z powrotem do EBA, 
określając na piśmie powody ich 
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o powodach podjętej decyzji. niezgodności z interesem publicznym Unii 
Europejskiej, zasadą proporcjonalności 
lub powody utrudniania przez nie 
integracji jednolitego europejskiego 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć prawa do zmiany standardów technicznych przyjętych przez EBA, 
aby przestrzegać niezależności tego organu. 

Komisja powinna wdrażać standardy techniczne poprzez procedurę walidacji prawa kontroli. 
W związku z tym może ona odrzucić dany standard techniczny jedynie wtedy, gdy jest 
przekonana, że decyzja EBA jest sprzeczna z interesem publicznym Wspólnoty, z zasadą 
proporcjonalności bądź utrudnia integrację jednolitego europejskiego rynku.

Poprawka 376
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów albo zatwierdzi je częściowo 
lub ze zmianami, informuje ona EBA 
o powodach podjętej decyzji.

W przypadku, gdy Komisja 
w ostateczności nie zamierza zatwierdzić 
standardów albo zamierza zatwierdzić je 
częściowo lub ze zmianami, przesyła 
projekty standardów z powrotem do EBA, 
proponując uzasadnione zmiany. W ciągu 
sześciu tygodni EBA może w oparciu 
o zmiany zaproponowane przez Komisję 
wprowadzić poprawki w projektach 
standardów i ponownie przedłożyć je 
Komisji w formie formalnej opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Wiążące standardy, o których mowa w art. 7, nie powinny obejmować obszarów 
podlegających ocenie ze strony organów nadzoru. Nieprzeprowadzanie otwartych konsultacji 
dotyczących standardów technicznych nie jest wystarczająco uzasadnione. Proponowane 
uznaniowe prawo Komisji Europejskiej do zmieniania standardów technicznych ESA 
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w interesie Wspólnoty zaciera rozróżnienie między aspektem „technicznym” a „politycznym” 
w tym obszarze. W związku z tym prawo to należy ograniczyć, aby było wykorzystywane 
w ostateczności oraz aby dostosować przedmiotowy tekst do ogólnego podejścia Rady.

Poprawka 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów albo zatwierdzi je częściowo 
lub ze zmianami, informuje ona EBA 
o powodach podjętej decyzji. 

W przypadku, gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów, proponuje uzasadnione 
zmiany i przesyła projekty standardów 
z powrotem do EBA. EBA może w oparciu 
o zmiany zaproponowane przez Komisję 
wprowadzić poprawki w projektach 
standardów i ponownie przedłożyć je 
Komisji do zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Poprawka 378
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów albo zatwierdzi je częściowo 
lub ze zmianami, informuje ona EBA o 

W każdym przypadku Komisja 
powiadamia EBA, Parlament Europejski i 
Radę o swojej decyzji i podaje jej 
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powodach podjętej decyzji. uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 379
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli po upływie tego okresu EBA nie 
przedłoży zmienionych standardów lub 
przedłoży standardy, które nie będą 
zmienione w sposób zaproponowany przez 
Komisję, w ostateczności może ona 
przyjąć te standardy ze zmianami, które 
uważa za istotne, lub je odrzucić.

Or. en

Uzasadnienie

Wiążące standardy, o których mowa w art. 7, nie powinny obejmować obszarów 
podlegających ocenie ze strony organów nadzoru. Nieprzeprowadzanie otwartych konsultacji 
dotyczących standardów technicznych nie jest wystarczająco uzasadnione. Proponowane 
uznaniowe prawo Komisji Europejskiej do zmieniania standardów technicznych ESA 
w interesie Wspólnoty zaciera rozróżnienie między aspektem „technicznym” a „politycznym” 
w tym obszarze. W związku z tym prawo to należy ograniczyć, aby było ono wykorzystywane 
w ostateczności oraz aby dostosować przedmiotowy tekst do ogólnego podejścia Rady.

Poprawka 380
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu miesiąca od otrzymania 
zmienionych standardów Komisja 
zatwierdza przedłożone standardy 
zawierające zmiany zaproponowane przez 
EBA lub odrzuca te standardy oraz 
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informuje Parlament Europejski i Radę 
o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie. 

Or. en

Uzasadnienie

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Poprawka 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu miesiąca od otrzymania 
zmienionych standardów Komisja 
zatwierdza przedłożone standardy 
zawierające zmiany zaproponowane przez 
EBA lub odrzuca te standardy.

Or. en

Uzasadnienie

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Poprawka 382
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje standardy regulacyjne 
jako akty delegowane zgodnie 
z art. 7a–7d niniejszego rozporządzenia
i zatwierdza standardy nadzorcze jako 
akty wykonawcze zgodnie z procedurą 
określoną w art. 291 TFUE.

Or. en

Poprawka 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu sześciu tygodni EBA zmienia 
projekty standardów, odpowiednio 
uwzględniając obawy Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.



PE439.966v01-00 72/87 AM\809989PL.doc

PL

Poprawka 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu sześciu tygodni EBA zmienia 
projekty standardów, odpowiednio 
uwzględniając obawy Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna mieć prawa do zmiany standardów technicznych przyjętych przez EBA, 
aby przestrzegać niezależności tego organu. 

Komisja powinna wdrażać standardy techniczne poprzez procedurę walidacji prawa kontroli. 
W związku z tym może ona odrzucić dany standard techniczny jedynie wtedy, gdy jest 
przekonana, że decyzja EBA jest sprzeczna z interesem publicznym Wspólnoty, z zasadą 
proporcjonalności bądź utrudnia integrację jednolitego europejskiego rynku.

Poprawka 385
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja nie może zmieniać treści 
standardów technicznych przygotowanych 
przez EBA bez wcześniejszego 
skoordynowania takiego działania z tym 
organem, jak określono w niniejszym 
artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Wiążące standardy, o których mowa w art. 7, nie powinny obejmować obszarów 
podlegających ocenie ze strony organów nadzoru. Nieprzeprowadzanie otwartych konsultacji 
dotyczących standardów technicznych nie jest wystarczająco uzasadnione. Proponowane 
uznaniowe prawo Komisji Europejskiej do zmieniania standardów technicznych ESA 
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w interesie Wspólnoty zaciera rozróżnienie między aspektem „technicznym” a „politycznym” 
w tym obszarze. W związku z tym prawo to należy ograniczyć, aby było wykorzystywane 
w ostateczności oraz aby dostosować przedmiotowy tekst do ogólnego podejścia Rady.

Poprawka 386
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze 
rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze 
dyrektyw, rozporządzeń lub decyzji oraz 
publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwi to ESA przyjmowanie wszystkich środków na poziomie 2, usuwając konieczność 
przyjmowania jakichkolwiek środków na poziomie 2, które nie obejmują ESA.

Poprawka 387
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze 
rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 7a–7d w celu ustanowienia 
standardów technicznych, o których mowa 
w ust. 1. Standardy techniczne są 
opracowywane z uwzględnieniem 
proporcjonalności jako zasady 
nadrzędnej. Akty te mają postać 
rozporządzeń i decyzji i powinny być 
publikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en
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Uzasadnienie

Standardy techniczne w UE nie powinny powodować nadmiernego obciążenia 
przedmiotowego sektora wymogami regulacyjnymi. Jest to szczególnie ważne dla mniejszych 
banków. W jednolitym zbiorze przepisów należy przewidzieć proporcjonalne podejście. 
Należy wyjaśnić, że Komisja będzie przyjmować standardy techniczne zgodnie z jej 
kompetencjami do przyjmowania aktów delegowanych, określonymi w traktacie (art. 290 
traktatu lizbońskiego). Podczas procesu zatwierdzania standardów technicznych konieczne 
jest zachowanie dużej przejrzystości.

Poprawka 388
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze 
rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 7a–7d w celu ustanowienia 
standardów technicznych, o których mowa 
w ust. 1. Standardy techniczne są 
opracowywane z uwzględnieniem 
proporcjonalności jako zasady 
nadrzędnej. Akty te mają postać 
rozporządzeń i decyzji i są publikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Europejski jednolity zbiór przepisów nie powinien powodować nadmiernego obciążenia 
przedmiotowego sektora wymogami regulacyjnymi. Jest to szczególnie ważne dla mniejszych 
banków. W jednolitym zbiorze przepisów należy raczej przewidzieć podejście zgodne z zasadą 
„takie samo ryzyko – takie same zasady”, a nie podejście uniwersalne.
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Poprawka 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze 
rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je 
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje standardy techniczne 
zgodnie z art. 7a–7d. Akty te są 
przyjmowane przez Komisję w formie 
rozporządzeń lub decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Standardy techniczne powinny być uznawane za akty delegowane, jak stwierdzono w art. 290 
TFUE.

Poprawka 390
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze 
rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Po zakończeniu odpowiedniej 
procedury standardy publikuje się 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej odpowiednio pod tytułem 
„Standardy delegowane UE” lub 
„Standardy wykonawcze UE”.

Or. en
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Poprawka 391
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jednolity zbiór przepisów jest 
regularnie aktualizowany 
i dostosowywany do nowych europejskich 
aktów ustawodawczych.

Or. en

Poprawka 392
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W rocznym sprawozdaniu EBA podaje 
informacje na temat organów krajowych, 
które nie przestrzegały standardów 
regulacyjnych i nadzorczych.

Or. en

Poprawka 393
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
1. Przekazanie uprawnień określonych 
w art. 7 może być odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
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decyzji o ewentualnym odwołaniu 
oddelegowanych uprawnień, podejmuje 
starania, żeby powiadomić drugą 
instytucję i Komisję, określając, które 
oddelegowane uprawnienia mogłyby 
zostać odwołane.
3. Decyzja o odwołaniu kładzie kres 
delegacji uprawnień w niej 
wymienionych. Wchodzi ona w życie 
bezzwłocznie lub z dniem w niej 
określonym. Pozostaje bez wpływu na 
ważność aktów delegowanych, które już 
weszły w życie. Decyzja zostaje 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z nowymi procedurami komitologii. Parlament nie powinien mieć obowiązku 
podawania na piśmie powodów odwołania. 

Poprawka 394
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienia do przyjmowania 
standardów regulacyjnych, o których 
mowa w art. 7, przyznaje się Komisji na 
czas nieokreślony, chyba że w 
prawodawstwie sektorowym określono 
inaczej. 
2. Z chwilą przyjęcia aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę.
3. Udzielone Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów delegowanych 
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podlega warunkom określonym w art. 7b 
i 7c.

Or. en

Poprawka 395
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazanie uprawnień określonych 
w art. 7 może być odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
oddelegowanych uprawnień, podejmuje 
starania, żeby powiadomić drugą 
instytucję i Komisję w rozsądnym czasie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
określając, które oddelegowane 
uprawnienia mogłyby zostać odwołane, 
i wskazując ewentualne przyczyny takiego 
odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu wchodzi w życie 
bezzwłocznie lub z dniem w niej 
określonym. Pozostaje bez wpływu na 
ważność aktów delegowanych, które już 
weszły w życie. Decyzja zostaje 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 396
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten ulega przedłużeniu o dwa 
miesiące.
2. W przypadku gdy do końca tego 
terminu Parlament Europejski lub Rada 
nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, akt delegowany 
publikowany jest w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wchodzi w życie 
z dniem w nim określonym.
Przed upływem ww. terminu oraz 
w wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach Parlament Europejski 
i Rada mogą powiadomić Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego. W takich przypadkach akt 
delegowany publikowany jest w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi 
w życie z dniem w nim określonym.
3. Akt delegowany, wobec którego 
sprzeciw wyrazi Parlament Europejski lub 
Rada, nie wchodzi w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to zgodne z nowymi procedurami komitologii. Parlament nie powinien mieć obowiązku 
podawania na piśmie powodów sprzeciwu.
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Poprawka 397
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7c
Zastrzeżenia do aktów delegowanych

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten można wydłużyć o dwa 
miesiące.
2. W przypadku gdy do końca tego 
terminu Parlament Europejski lub Rada 
nie sprzeciwią się wobec aktu 
delegowanego, akt delegowany 
publikowany jest w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wchodzi w życie 
z dniem w nim określonym. 
Przed upływem ww. terminu oraz 
w wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach Parlament Europejski 
i Rada mogą powiadomić Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego. W takich przypadkach akt 
delegowany publikowany jest w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi 
w życie z dniem w nim określonym.
3. Akt delegowany, wobec którego 
sprzeciw wyrazi Parlament Europejski lub 
Rada, nie wchodzi w życie. Instytucja 
wyrażająca sprzeciw wobec aktu 
delegowanego określa jego powody.

Or. en
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Poprawka 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sven Giegold, Ramon Tremosa 
i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7d
Niezatwierdzenie lub zmiana projektów 

aktów delegowanych
1. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu 
aktów delegowanych lub dokona w nim 
zmian, powiadamia EBA, Parlament 
Europejski i Radę, przedstawiając 
uzasadnienie.
2. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wezwać w terminie jednego miesiąca 
właściwego komisarza i przewodniczącego 
EBA na posiedzenie ad hoc właściwej 
komisji Parlamentu Europejskiego lub 
Rady, żeby przedstawili i wyjaśnili swoje 
rozbieżności.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka 399
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS oraz 
zapewnienia wspólnego, jednolitego i 
spójnego stosowania prawa 
wspólnotowego, EBA wydaje wytyczne i 

1. W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS oraz 
zapewnienia wspólnego, jednolitego i 
spójnego stosowania prawa 
wspólnotowego, EBA wydaje wytyczne i 
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zalecenia skierowane do właściwych 
organów lub instytucji finansowych. 

zalecenia skierowane do właściwych 
organów lub instytucji finansowych. 
W odniesieniu do kwestii, w których EBA 
na mocy prawodawstwa jest uprawniony 
do opracowywania standardów 
technicznych zgodnie z art. 7 niniejszego 
rozporządzenia, organ ten wydaje 
wytyczne i zalecenia wyłącznie po 
przyjęciu tych standardów.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że podstawowe znaczenie ma dopilnowanie, aby wytyczne lub zalecenia nie 
zastępowały standardów w przypadkach, gdy prawodawstwo przewiduje opracowanie 
standardów – jest to kwestia pewności prawnej. Ponadto – zgodnie z nadrzędnym celem 
przewidującym utworzenie solidnego jednolitego zbioru przepisów – bodźce i uprawnienia 
legislacyjne ESA do proponowania standardów powinny być bardzo rozległe.

Poprawka 400
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS oraz 
zapewnienia wspólnego, jednolitego i 
spójnego stosowania prawa 
wspólnotowego, EBA wydaje wytyczne i 
zalecenia skierowane do właściwych 
organów lub instytucji finansowych. 

1. W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS, aby 
zapobiegać ewentualnemu wyścigowi 
organów krajowych ku niższym 
standardom w odniesieniu do celowego 
łagodzenia standardów nadzorczych 
w celu zwiększania konkurencyjności 
swoich centrów finansowych, oraz 
zapewnienia wspólnego, jednolitego i 
spójnego stosowania prawa 
wspólnotowego, EBA wydaje wytyczne i 
zalecenia skierowane do właściwych 
organów lub instytucji finansowych. 

Or. en
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Poprawka 401
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS oraz 
zapewnienia wspólnego, jednolitego i 
spójnego stosowania prawa 
wspólnotowego, EBA wydaje wytyczne i 
zalecenia skierowane do właściwych 
organów lub instytucji finansowych. 

1. W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS oraz 
zapewnienia wspólnego, jednolitego i 
spójnego stosowania prawa 
wspólnotowego, EBA wydaje wytyczne i 
zalecenia skierowane do właściwych 
organów lub instytucji finansowych, 
uwzględniając różne rodzaje banków. 

Or. en

Poprawka 402
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EBA przeprowadza powszechne 
konsultacje publiczne w sprawie tych 
wytycznych i zaleceń, a także analizuje 
ewentualne koszty i korzyści z nimi 
związane. EBA zasięga również opinii lub 
porady Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości, o której mowa 
w art. 22. Wytyczne i zalecenia są 
opracowywane z uwzględnieniem 
proporcjonalności jako zasady 
nadrzędnej.

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak w przypadku standardów technicznych proporcjonalność określa się jako nadrzędną 
zasadę sporządzania wytycznych i zaleceń. Otwarte konsultacje publiczne powinny być 
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obowiązkowe nie tylko podczas sporządzania standardów technicznych, lecz także podczas 
sporządzania wytycznych i zaleceń.

Poprawka 403
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EBA przeprowadza otwarte 
konsultacje społeczne ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści 
z nimi związanych, chyba że takie 
konsultacje i analizy są nieproporcjonalne 
do zakresu i skutków odnośnych 
wytycznych i zaleceń lub do szczególnie 
pilnego charakteru danej kwestii. EBA 
zasięga również opinii lub porady Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości, o której mowa w art. 22.

Or. en

Poprawka 404
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EBA przeprowadza otwarte 
konsultacje publiczne w sprawie tych 
wytycznych i zaleceń, a także analizuje 
ewentualne koszty i korzyści z nimi 
związane. EBA może również zasięgnąć 
opinii lub porady Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości.

Or. en
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Poprawka 405
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wytyczne i zalecenia są publikowane 
na stronie internetowej EBA.

Or. en

Poprawka 406
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe organy dokładają wszelkich 
starań, aby zastosować się do tych 
wytycznych i zaleceń. 

2. Właściwe organy i instytucje finansowe 
dokładają wszelkich starań, aby 
zastosować się do tych wytycznych i 
zaleceń. 

Or. en

Poprawka 407
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ciągu dwóch miesięcy od wydania 
wytycznej lub zalecenia każdy właściwy 
organ decyduje, czy zamierza zastosować 
się do tej wytycznej czy zalecenia. 
W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje tych wytycznych lub zaleceń, 
informuje EBA o powodach takiego 
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postępowania. EBA może w zależności od 
przypadku zdecydować o opublikowaniu 
tych powodów przekazanych przez 
właściwy organ. 

Or. en

Poprawka 408
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W swoim sprawozdaniu EBA 
informuje Parlament, Radę i Komisję o 
wydanych wytycznych i zaleceniach. EBA 
może poinformować o tym, który 
krajowym organ ich nie przestrzegał, i 
przedstawić w skrócie sposób, w jaki EBA 
zamierza w przyszłości dopilnować, aby 
właściwe organy postępowały zgodnie z 
jego wytycznymi i zaleceniami.

Or. en

Poprawka 409
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Po wydaniu wytycznej lub zalecenia 
wszystkie podmioty finansowe składają co 
roku sprawozdanie, w którym jasno 
i szczegółowo informują o przestrzeganiu 
przez nie tej wytycznej lub zalecenia.

Or. en
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Poprawka 410
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. W sprawozdaniu rocznym EBA 
informuje, które krajowe organy nie 
zastosowały się do wydanych przez EBA 
wytycznych i zaleceń, oraz informuje, jak 
zamierza zagwarantować, że będą one 
stosować się do jego zaleceń i wytycznych 
w przyszłości; EBA podaje także takie 
informacje dotyczące głównych większych 
podmiotów finansowych.

Or. en

Poprawka 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje tych wytycznych lub zaleceń, 
informuje EBA o powodach takiego 
postępowania.

3. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje tych wytycznych lub zaleceń, 
informuje EBA o powodach takiego 
postępowania, a EBA podaje je do 
publicznej wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wzmocnienia stosowania standardów technicznych warto wzmocnić zasadę 
„przestrzegaj lub wyjaśnij”.


