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Poprawka 531
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EBA wspiera skoordynowaną,
skonsolidowaną i zintegrowaną reakcję na 
poziomie Unii Europejskiej, między 
innymi poprzez:

Or. en

Poprawka 532
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) podejmowanie wszelkich stosownych 
działań w sytuacjach niestabilności 
finansowej i kryzysu finansowego z myślą 
o sformułowaniu przez właściwe krajowe 
organy nadzoru wspólnej odpowiedzi jak 
najszybciej i w jak najbardziej 
automatyczny sposób;

Or. en

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

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) działanie w charakterze głównego 
odbiorcy sprawozdań regulacyjnych 



PE439.986v01-00 4/72 AM\810194PL.doc

PL

instytucji prowadzących działania w 
więcej niż jednym państwie członkowskim. 
Po otrzymaniu sprawozdań EBA 
udostępni uzyskane informacje właściwym 
organom krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

 W wielu przypadkach EBA będzie określać standardy techniczne w celu wdrażania zasad 
kapitałowych i innych zasad (zob. dyrektywa Omnibus). W celu dopilnowania, aby wszystkie 
organy regulacyjne działały na podstawie tego samego zbioru informacji oraz aby 
koordynacja w czasie kryzysu przebiegała w sposób niezakłócony, EBA powinien być 
głównym odbiorcą sprawozdań regulacyjnych, tym samym zapobiegając także obecnemu 
powielaniu obowiązków w związku ze sprawozdawczością na szczeblu państw członkowskich.

Poprawka 534
Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) działanie w charakterze głównego 
odbiorcy sprawozdań regulacyjnych 
instytucji prowadzących działania w 
więcej niż jednym państwie członkowskim. 
Po otrzymaniu sprawozdań EBA 
udostępni uzyskane informacje właściwym 
organom krajowym.

Or. en

Poprawka 535
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 536
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA monitoruje i ocenia zmiany 
zachodzące na rynku podlegającym jego 
kompetencjom oraz, w stosownych 
przypadkach, informuje Europejski Organ 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych, Europejski 
Organ Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych, ESRB oraz Parlament 
Europejski, Radę i Komisję o tendencjach 
w zakresie nadzoru 
mikroostrożnościowego, potencjalnych 
zagrożeniach i słabościach.

1. EBA monitoruje i ocenia zmiany 
zachodzące na rynku podlegającym jego 
kompetencjom oraz, w stosownych 
przypadkach, informuje Europejski Organ 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne), Europejski Organ 
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe), 
ESRB oraz Parlament Europejski, Radę i 
Komisję o tendencjach w zakresie nadzoru 
mikroostrożnościowego, potencjalnych 
zagrożeniach i słabościach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawienie nazw organów.

Poprawka 537
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szczególności, EBA uruchamia i 
koordynuje, we współpracy z ESRB, 
ogólnowspólnotowe oceny odporności 
instytucji finansowych na niekorzystne 
zmiany na rynku. W tym celu EBA 

W swoją analizę EBA włącza analizę 
ekonomiczną rynku ubezpieczeniowego i 
rynku pracowniczych programów 
emerytalnych oraz skutków, jakie 
ewentualne zmiany na rynku mogą mieć 
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opracowuje, na potrzeby stosowania przez 
właściwe organy:

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

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie analizy ekonomicznej pozwoli ESA podejmować bardziej przemyślane decyzje 
dotyczące 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 538
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W swoją analizę EBA włącza analizę 
ekonomiczną rynków instytucji 
kredytowych oraz skutków, jakie 
ewentualne zmiany na rynku mogą mieć 
dla tych rynków. W szczególności, EBA 
uruchamia i koordynuje, we współpracy z 
ESRB, ogólnowspólnotowe oceny 
odporności instytucji finansowych na 
niekorzystne zmiany na rynku. W tym celu 
EBA opracowuje, na potrzeby stosowania 
przez właściwe organy:

Or. en
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Poprawka 539
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W szczególności, EBA uruchamia i 
koordynuje, we współpracy z ESRB, 
ogólnowspólnotowe oceny odporności 
instytucji finansowych na niekorzystne 
zmiany na rynku oraz zagrożenia 
powodowane przez charakterystykę 
produktów finansowych i procesy
dystrybucji. W tym celu EBA opracowuje, 
na potrzeby stosowania przez właściwe 
organy:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 540
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 541
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konieczne, aby określić, że Wspólny Komitet odgrywa kluczową rolę w koordynacji 
wewnątrz ESA.
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Poprawka 542
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. EBA w odpowiedni sposób uwzględnia 
rozwój sytuacji oraz zagrożenia i słabości 
na poziomie międzysektorowym, 
współpracując przy tym ściśle z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
za pośrednictwem Europejskiego Organu 
Nadzoru (Wspólny Komitet).

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie Wspólnego Komitetu.

Poprawka 543
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. EBA w odpowiedni sposób uwzględnia 
rozwój sytuacji oraz zagrożenia i słabości 
na poziomie międzysektorowym, 
współpracując przy tym ściśle z 
Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
a także biorąc aktywny udział w 
działaniach JCESA.

Or. en
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Poprawka 544
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla praw krajowych 
organów nadzoru EBA może uczestniczyć 
we wszystkich forach międzynarodowych 
dotyczących regulacji i nadzoru nad 
instytucjami objętymi prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2.

Or. en

Poprawka 545
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBA reprezentuje Unię Europejską na 
wszystkich forach międzynarodowych 
dotyczących regulacji i nadzoru nad 
instytucjami objętymi prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2. Właściwe 
organy krajowe mogą dalej wnosić wkład 
w tego rodzaju fora w odniesieniu do 
kwestii krajowych i kwestii właściwych dla 
ich zadań i kompetencji określonych na 
mocy prawa unijnego.

Or. en



AM\810194PL.doc 11/72 PE439.986v01-00

PL

Poprawka 546
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EBA może nawiązywać kontakty z 
organami nadzoru z krajów trzecich. EBA 
może zawierać porozumienia 
administracyjne z organizacjami 
międzynarodowymi oraz z administracjami 
krajów trzecich. Porozumienia te nie 
uniemożliwiają państwom członkowskim i 
ich właściwym organom zawierania 
dwustronnych lub wielostronnych 
porozumień z krajami trzecimi.

Or. en

Uzasadnienie

Silniejsza rola EBA w reprezentowaniu Unii Europejskiej w międzynarodowych forach 
powinna być bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich i ich organów nadzoru do 
zawierania dwustronnych lub wielostronnych porozumień z krajami trzecimi.

Poprawka 547
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji 
Unii Europejskiej i państw członkowskich 
EBA może nawiązywać kontakty i 
zawierać porozumienia administracyjne z 
organami nadzoru, organizacjami 
międzynarodowymi oraz z administracjami 
krajów trzecich.

Or. en
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Poprawka 548
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy dostosować terminologię do tej, określonej w art. 290 traktatu lizbońskiego. 
Zewnętrzne kompetencje nowego europejskiego organu powinny być wykonywane w ramach 
ogólnych uprawnień zewnętrznych UE.  

Poprawka 549
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu rocznym EBA 
przedstawia ustalenia administracyjne i 
równorzędne decyzje uzgodnione z 
organizacjami lub administracjami 
międzynarodowymi w krajach trzecich.

Or. en
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Poprawka 550
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu rocznym EBA może 
przedstawić ustalenia administracyjne i 
równorzędne decyzje uzgodnione z 
organizacjami lub administracjami 
międzynarodowymi bądź z krajami 
trzecimi.

Or. en

Poprawka 551
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W zakresie ostrożnościowych ocen 
połączeń i przejęć objętych zakresem 
dyrektywy 2007/44/WE, które zgodnie z tą 
dyrektywą wymagają przeprowadzenia 
konsultacji między właściwymi organami 
z dwóch lub większej liczby państw 
członkowskich, EBA może, na wniosek 
jednego z właściwych zainteresowanych 
organów, wydawać i publikować opinie w 
sprawie oceny ostrożnościowej, z 
wyjątkiem sytuacji odnoszących się do 
kryteriów określonych w art. 19a ust. 1 lit. 
e) dyrektywy 2006/48/WE. Opinia ta jest 
wydawana bezzwłocznie i w każdym razie 
przed upływem okresu oceny zgodnie z 
dyrektywą 2007/44/WE. W obszarach, w 
których EBA może wydawać opinie, 
zastosowanie ma art. 20. 

Or. en
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Uzasadnienie

Połączenie jest z definicji dostosowane do konkretnej instytucji oraz wrażliwe pod względem 
rynkowym i handlowym i powinno pozostać głównie w zakresie kompetencji organów 
krajowych i unijnych organów ds. konkurencji. Prawo ESA do doradzania w przypadku 
połączeń powinno być ograniczone do przypadków, w których prawodawstwo wymaga 
przeprowadzenia konsultacji między właściwymi organami.

Poprawka 552
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W zakresie ostrożnościowych ocen 
połączeń i przejęć objętych dyrektywą 
2007/44/WE EBA jest głównym odbiorcą 
sprawozdań regulacyjnych. EBA 
nadzoruje tę procedurę i kieruje 
zaangażowanymi w nią krajowymi 
organami w celu zapewnienia wydajności 
tego procesu. EBA może, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek właściwych 
organów, wydawać i publikować opinie w 
sprawie oceny ostrożnościowej, której ma 
dokonać organ państwa członkowskiego. 
Zastosowanie ma art. 20. 

Or. en

Poprawka 553
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zakresie ostrożnościowych ocen 
połączeń i przejęć objętych dyrektywą 
2007/44/WE EBA może, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek właściwych 
organów, wydawać i publikować opinie w 
sprawie oceny ostrożnościowej, której ma 

2. W zakresie ostrożnościowych ocen 
połączeń i przejęć objętych dyrektywą 
2007/44/WE EBA może, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek właściwych 
organów, monitorować te oceny i określać 
wytyczne w celu ich usprawniania i 
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dokonać organ państwa członkowskiego. 
Zastosowanie ma art. 20. 

zapewniania równych szans oraz 
wydawać i publikować opinie w sprawie 
oceny ostrożnościowej, której ma dokonać 
organ państwa członkowskiego. 
Zastosowanie ma art. 20. 

Or. en

Poprawka 554
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 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W oparciu o wspólne wytyczne EBA 
może dokonać zmiany procedury 
kontrolnej na mocy dyrektywy 
2007/44/WE. Po uzyskaniu 
powiadomienia EBA będzie prowadzić 
koordynację z właściwymi organami 
krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 
affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned (“one stop model”).
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Poprawka 555
Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W oparciu o wspólne wytyczne EBA 
może dokonać zmiany procedury 
kontrolnej na mocy dyrektywy 
2007/44/WE. Po uzyskaniu 
powiadomienia EBA będzie prowadzić 
koordynację z właściwymi organami 
krajowymi.

Or. en

Poprawka 556
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego właściwe organy 
państwa członkowskiego przekazują EBA 
wszelkie informacje niezbędne do 
wykonywania obowiązków nałożonych na 
EBA na mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Wnioski EBA mają opierać się na istniejących kanałach gromadzenia informacji. W 
stosownych przypadkach należy wykorzystywać wspólne formaty sprawozdawczości i 
istniejące statystyki.
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Poprawka 557
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego właściwe organy 
państwa członkowskiego przekazują EBA 
wszelkie informacje niezbędne do 
wykonywania obowiązków nałożonych na 
EBA na mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 558
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego właściwe organy i 
inne organy władzy publicznej państwa 
członkowskiego przekazują EBA wszelkie 
informacje niezbędne do wykonywania 
obowiązków nałożonych na EBA na mocy 
niniejszego rozporządzenia, pod 
warunkiem że adresat wniosku ma 
prawny dostęp do właściwych danych i że 
wniosek o udzielenie informacji jest 
proporcjonalny do charakteru odnośnego 
obowiązku.

Or. en
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Poprawka 559
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego właściwe organy 
państwa członkowskiego przekazują EBA 
wszelkie informacje niezbędne do 
wykonywania obowiązków nałożonych na 
EBA na mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 560
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego właściwe organy
nadzoru i krajowe banki centralne 
państwa członkowskiego przekazują EBA 
wszelkie informacje niezbędne do 
wykonywania obowiązków nałożonych na 
EBA na mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, co należy rozumieć przez sformułowanie „inne organy władzy publicznej”. 
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Poprawka 561
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EBA może również zwrócić się 
o przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu pod warunkiem, że 
właściwy organ dysponuje takimi 
informacjami. W przypadku, gdy właściwe 
organy nie gromadzą takich informacji, 
EBA powinien przewidzieć możliwość 
zwrócenia się z takim wnioskiem o 
przekazanie informacji poprzez 
wprowadzenie zmian w odnośnych 
wymogach dotyczących sprawozdawczości 
na mocy standardów technicznych, o 
których mowa w art. 7.

Or. en

Poprawka 562
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EBA może również zwrócić się o 
przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu. Przede wszystkim 
wnioski EBA o przekazanie informacji 
mają opierać się na istniejących kanałach 
gromadzenia informacji. W stosownych 
przypadkach należy wykorzystywać 
wspólne formaty sprawozdawczości.

Or. en
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Uzasadnienie

Wnioski EBA o przekazanie informacji mają opierać się na istniejących kanałach 
gromadzenia informacji. W stosownych przypadkach należy wykorzystywać wspólne formaty 
sprawozdawczości i istniejące statystyki.

Poprawka 563
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EBA może również zwrócić się o 
przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu. Przede wszystkim 
wnioski EBA o przekazanie informacji 
mają opierać się na istniejących kanałach 
gromadzenia informacji. W stosownych 
przypadkach należy wykorzystywać 
wspólne formaty sprawozdawczości.

Or. en

Poprawka 564
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EBA może również zwrócić się o 
przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu. W miarę możliwości 
wnioski o przekazanie informacji powinny 
być sporządzane na podstawie wspólnych 
formatów sprawozdawczości.

Or. en
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Poprawka 565
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed zwróceniem się o przekazanie 
informacji zgodnie z niniejszym artykułem 
EBA najpierw uwzględnia istniejące 
statystyki przygotowywane, 
rozpowszechniane i rozwijane w ramach 
europejskiego systemu statystycznego i 
Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wnioski EBA o przekazanie informacji mają opierać się na istniejących kanałach 
gromadzenia informacji. W stosownych przypadkach należy wykorzystywać wspólne formaty 
sprawozdawczości i istniejące statystyki.

Poprawka 566
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed zwróceniem się o przekazanie 
informacji zgodnie z tym artykułem EBA 
najpierw uwzględnia istniejące statystyki 
przygotowywane, rozpowszechniane i 
rozwijane w ramach europejskiego 
systemu statystycznego i Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych.

Or. en
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Poprawka 567
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 568
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy informacje nie są 
dostępne lub nie są terminowo 
udostępniane przez właściwe organy i inne 
organy władzy publicznej państw 
członkowskich w stopniu mogącym 
powodować trwałe i poważne ryzyko 
zakłócenia rynku, poparte obiektywnie 
weryfikowalnymi danymi, które w 
uzasadniony sposób może odnosić się do 
konkretnej instytucji, EBA może wystąpić 
z wnioskiem o przekazanie danych 
bezpośrednio do odpowiednich instytucji 
finansowych i innych stron, podając 
uzasadnienie. Właściwa instytucja 
finansowa ma prawo – bez uszczerbku dla 
dostępnych jej prawnych środków 
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odwoławczych – wyrazić opinię o wartości 
wniosku skierowanego przez EBA. EBA 
informuje właściwe organy, których to 
dotyczy, o wystosowanych wnioskach.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia EBA do zwracania się o przekazanie informacji bezpośrednio do 
poszczególnych instytucji powinno być wykorzystywane wyłącznie w ostateczności i w związku 
z tym pierwotny wniosek powinien zostać zmieniony, aby ograniczyć możliwość 
wykorzystywania tego prawa jedynie w określonych sytuacjach nadzwyczajnych. Istnieje 
wyraźna potrzeba poprawy 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 569
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy informacje nie są 
dostępne lub nie są terminowo 
udostępniane przez właściwe organy, EBA 
może wystąpić z należycie uzasadnionym 
wnioskiem o przekazanie danych 
bezpośrednio do innych organów nadzoru, 
ministerstwa finansów, jeśli dysponuje 
ono informacjami ostrożnościowymi, 
banku centralnego lub urzędu 
statystycznego właściwego państwa 
członkowskiego, podając uzasadnienie. 
EBA informuje właściwe organy, których 
to dotyczy, o wystosowanych wnioskach.

Or. en
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Poprawka 570
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy informacje nie są 
dostępne lub nie są terminowo 
udostępniane przez właściwe organy i inne 
organy władzy publicznej państw 
członkowskich, EBA może wystąpić z 
wnioskiem o przekazanie danych 
bezpośrednio do odpowiednich instytucji 
finansowych, podając uzasadnienie pod 
warunkiem, że koszt przekazania tych 
informacji EBA jest proporcjonalny do 
ich charakteru. EBA informuje właściwe 
organy, których to dotyczy, o 
wystosowanych wnioskach.

Or. en

Poprawka 571
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 572
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek EBA właściwe organy i inne 
organy władzy publicznej państwa 
członkowskiego wspierają EBA w 
gromadzeniu tych informacji. Jednak w 
przypadku, gdy to ESRB zwróci się o 
przekazanie odnośnych informacji, 
właściwy organ krajowy musi wyrazić 
zgodę zanim EBA przekaże te informacje 
ESRB. EBA i właściwe organy krajowe w 
pełni uwzględniają obowiązujące 
porozumienia z organami nadzoru z 
krajów trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia EBA do zwracania się o przekazanie informacji bezpośrednio do 
poszczególnych instytucji powinno być wykorzystywane wyłącznie w ostateczności i w związku 
z tym pierwotny wniosek powinien zostać zmieniony, aby ograniczyć możliwość 
wykorzystywania tego prawa jedynie w określonych sytuacjach nadzwyczajnych. Istnieje 
wyraźna potrzeba poprawy 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 573
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek EBA właściwe organy 
państwa członkowskiego wspierają EBA w 
gromadzeniu tych informacji.
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Or. en

Poprawka 574
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na wniosek EBA właściwe organy 
wspierają EBA w gromadzeniu tych 
informacji.

Or. en

Poprawka 575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na wniosek krajowego organu 
nadzoru państwa członkowskiego EBA 
może przekazać wszelkie informacje 
niezbędne krajowemu organowi do 
wykonywania jego obowiązków pod 
warunkiem, że odnośny organ krajowy 
wprowadził odpowiednie rozwiązania 
dotyczące poufności. 

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie poprawki zaproponowanej przez Petera Skinnera, która zwiększa koordynację.
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Poprawka 576
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na wniosek krajowego organu 
nadzoru państwa członkowskiego EBA 
przekazuje wszelkie informacje niezbędne 
krajowemu organowi do wykonywania 
jego obowiązków pod warunkiem, że 
odnośny organ krajowy wprowadził 
odpowiednie rozwiązania dotyczące 
poufności.

Or. en

Uzasadnienie

Przepływ informacji między organem krajowym a ESA powinien być obustronny, a organ 
krajowy powinien mieć możliwość zwracania się o przekazanie informacji do ESA.

Poprawka 577
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na wniosek krajowego organu 
nadzoru państwa członkowskiego EBA 
przekazuje wszelkie informacje niezbędne 
krajowemu organowi do wykonywania 
jego obowiązków pod warunkiem, że 
odnośny organ krajowy wprowadził 
odpowiednie rozwiązania dotyczące 
poufności.

Or. en
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Poprawka 578
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na wniosek krajowego organu 
nadzoru państwa członkowskiego EBA 
przekazuje wszelkie informacje niezbędne 
krajowemu organowi do wykonywania 
jego obowiązków pod warunkiem, że 
odnośny organ krajowy wprowadził 
odpowiednie rozwiązania dotyczące 
poufności.  

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy nadzoru powinny mieć dostęp do informacji gromadzonych przez ESA, aby 
usprawnić współpracę i jakość nadzoru. Powinny one zatem mieć możliwość zwracania się do 
ESA o przekazanie danych, jeśli tylko dysponują wysokiej jakości rozwiązaniami dotyczącymi
zachowania poufności.

Poprawka 579
Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W odniesieniu do instytucji 
prowadzących działania w więcej niż 
jednym państwie członkowskim EBA jest 
głównym odbiorcą sprawozdań 
regulacyjnych. Po otrzymaniu 
sprawozdań EBA udostępni uzyskane 
informacje właściwym organom 
krajowym.

Or. en
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Poprawka 580
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
współpracuje z ESRB.

1. Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
ściśle współpracuje z ESRB.

Or. en

Poprawka 581
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami EBA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości.

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami EBA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości. W odniesieniu do 
wszystkich istotnych decyzji i działań EBA 
przeprowadza konsultacje z Grupą 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości. Jeśli w sytuacji 
nadzwyczajnej natychmiastowe 
przeprowadzenie konsultacji nie jest 
możliwe, Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości musi jak najszybciej 
zostać poinformowana o decyzji.

Or. en
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Poprawka 582
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami EBA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości.

1. W celu ułatwienia prowadzenia 
konsultacji z zainteresowanymi stronami w 
dziedzinach związanych z zadaniami EBA, 
powołuje się Grupę Zainteresowanych 
Stron z Sektora Bankowości.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że grupa zainteresowanych stron nie jest jedyną grupą, z którą EBA ma 
przeprowadzać konsultacje.

Poprawka 583
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę unijne
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów, osoby korzystające z usług 
bankowych i przedstawicieli 
przedsiębiorstw. Reprezentowane są różne 
modele instytucji finansowych i instytucje 
finansowe o różnej wielkości. Co najmniej 
5 członków to niezależni, czołowi
naukowcy. Liczba członków 
reprezentujących uczestników rynku nie 
przekracza 10. Nie więcej niż 10 członków 
to przedstawiciele większych instytucji 
finansowych.



AM\810194PL.doc 31/72 PE439.986v01-00

PL

Or. en

Poprawka 584
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę unijne
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, osoby korzystające z usług 
bankowych, w tym przedstawicieli MŚP.
Co najmniej 5 członków to niezależni, 
czołowi naukowcy. Liczba członków 
reprezentujących osoby korzystające z 
usług bankowych, w tym organizacje 
zrzeszające MŚP, nie przekracza 10. Co 
najmniej 10 członków reprezentuje unijne 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne.

Or. en

Poprawka 585
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków. Nie więcej niż 15 członków to 
przedstawiciele instytucji kredytowych
i przedsiębiorstw inwestycyjnych. Co 
najmniej pięciu członków to 
przedstawiciele MŚP, pracowników (np. 
związki zawodowe), konsumentów i osób
korzystających z usług bankowych. Co 
najmniej pięciu członków to niezależni, 
czołowi naukowcy.



PE439.986v01-00 32/72 AM\810194PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby przedstawiciele przedmiotowego sektora byli odpowiednio 
reprezentowani, biorąc pod uwagę złożoność i specyficzny dla danego sektora charakter 
niektórych porad, których grupa zainteresowanych strona ma udzielać. Przedstawiciele 
przedmiotowego sektora nie powinni jednak stanowić ponad połowy członków – należy 
również zagwarantować obecność naukowców w celu zapewnienia dodatkowej bezstronnej 
specjalistycznej wiedzy.

Poprawka 586
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług
bankowych. W skład Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości wchodzi co najmniej 10 
przedstawicieli konsumentów i 
użytkowników, takich jak MŚP, 5 
przedstawicieli pracowników, 5 
niezależnych czołowych naukowców oraz 
nie więcej niż 10 przedstawicieli 
organizacji zrzeszających nadzorowane 
instytucje.

Or. en

Poprawka 587
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
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gwarantującym równowagę wspólnotowe
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

gwarantującym równowagę unijne
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne oraz przedstawicieli MŚP.
Co najmniej 5 członków to niezależni, 
czołowi naukowcy.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając znaczną złożoność kwestii, jakimi będzie zajmować się EBA, skład Grupy
Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości nie wydaje się odpowiedni pod względem 
włączenia pracowników, konsumentów i innych osób korzystających z usług bankowych.  
Ponadto wymienianie pracowników, konsumentów i osób korzystających z usług bankowych 
jest zbędne. Obecność przedstawicieli MŚP w charakterze osób korzystających z tych usług 
jest całkowicie wystarczająca.

Poprawka 588
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych oraz przedstawicieli MŚP. Co 
najmniej 5 członków to niezależni, czołowi
naukowcy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić obecność odpowiedniej liczby przedstawicieli środowiska naukowego. Poza 
tym nie ma powodów, aby sztucznie z góry określać skład Grupy Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości.
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Poprawka 589
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych oraz przedstawicieli MŚP.
Liczba członków reprezentujących 
uczestników rynku nie przekracza 10. Co 
najmniej 10 członków jest wybieranych 
przez organizacje zrzeszające MŚP. Co 
najmniej 3 członków reprezentuje 
niewielkie banki. Co najmniej 3 członków 
reprezentuje banki spółdzielcze.

Or. en

Poprawka 590
Thijs Berman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, przedstawicieli związków 
zawodowych, a także przedstawicieli 
organizacji konsumenckich, osoby 
korzystające z usług bankowych i 
przedstawicieli MŚP.

Or. en
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Uzasadnienie

Związki zawodowe i organizacje konsumenckie są zorganizowanymi przedstawicielami 
pracowników i konsumentów. Z uwagi na ich dogłębną wiedzę z zakresu działań 
międzysektorowych najlepiej mogą one chronić interesy pracowników i konsumentów w 
Grupie Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości.

Poprawka 591
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, MŚP, naukowców, 
przedstawicieli organizacji 
pracowniczych, a także konsumentów 
i osoby korzystające z usług bankowych.

Or. en

Uzasadnienie

W Grupie Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinny być należycie 
reprezentowane wszystkie właściwe grupy.

Poprawka 592
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe 
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instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług
bankowych. Żadna z zainteresowanych 
stron nie może mieć uprzywilejowanej 
pozycji w grupie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy pod każdym względem zapewnić właściwe i sprawiedliwe funkcjonowanie grupy 
zainteresowanych stron. 

Sformułowanie „stosunek gwarantujący równowagę” powinno zostać doprecyzowane. Należy 
zapewnić nieprzerwaną możliwość przeprowadzania konsultacji z grupą zainteresowanych 
stron, czego dwa posiedzenia w roku by z pewnością nie umożliwiły. 

Poprawka 593
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę wspólnotowe
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę unijne 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów i osoby korzystające z usług 
bankowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dostosować terminologię do tej, określonej w traktacie lizbońskim. Instytucjonalizacja 
dialogu z przedmiotowym sektorem poprzez Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości będzie wspierać prawidłowe działanie uregulowań prawnych w UE. Skład Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinien gwarantować w sposób 
sprawiedliwy obecność przedstawicieli sektora bankowości (co najmniej 20 członków 
reprezentujących instytucje finansowe), jednocześnie odzwierciedlając jego różnorodną 
strukturę.
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Poprawka 594
Thomas Mann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa ta może ustanawiać grupy robocze 
zajmujące się kwestiami technicznymi, do 
których mogą także zostać włączeni 
dodatkowi eksperci, aby zagwarantować 
dostępność niezbędnej specjalistycznej 
wiedzy technicznej. 

Or. en

Poprawka 595
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku.

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości zbiera się co najmniej cztery 
razy w roku.

Or. en

Poprawka 596
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości zbiera się co najmniej dwa 
razy w roku.

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości zbiera się co najmniej cztery 
razy w roku.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy pod każdym względem zapewnić właściwe i sprawiedliwe funkcjonowanie grupy 
zainteresowanych stron. 

Sformułowanie „stosunek gwarantujący równowagę” powinno zostać doprecyzowane. Należy 
zapewnić nieprzerwaną możliwość przeprowadzania konsultacji z grupą zainteresowanych 
stron, czego dwa posiedzenia w roku by z pewnością nie umożliwiły. 

Poprawka 597
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 598
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Bankowości EBA 
zapewnia odpowiednią pomoc sekretariatu.

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Bankowości EBA 
zapewnia odpowiednią pomoc sekretariatu
oraz odpowiedni zwrot kosztów podróży i 
utrzymania, jak i dodatek na udział w 
działaniach grupy dla tych państw 
członkowskich, którym brak zwrotu 
kosztów uniemożliwiałby udział w tych 
działaniach. Z europejskiego budżetu 
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należy również przeznaczyć odpowiednie 
środki finansowe na rzecz centrum 
eksperckiego, w którym profesjonalni 
eksperci w dziedzinie uregulowań 
dotyczących usług finansowych i nadzoru 
mogliby udzielać porad technicznych 
wyłącznie organizacjom zrzeszającym 
inwestorów nabywających, MŚP i 
konsumentów, aby wzmocnić ich wkład w 
doradcze grupy zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 599
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla członków grupy zainteresowanych 
stron reprezentujących organizacje non-
profit określa się odpowiednią 
rekompensatę finansową.

Or. en

Poprawka 600
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla członków grupy zainteresowanych 
stron, którzy reprezentują organizacje 
non-profit, określa się odpowiednią 
rekompensatę finansową.

Or. en
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Uzasadnienie

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. 

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

Poprawka 601
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla członków Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Bankowości, którzy 
reprezentują organizacje non-profit, 
należy określić budżet. Jest on uzgadniany 
przez Radę Organów Nadzoru i jest 
wystarczający, aby pokryć wydatki 
związane z organizacją i udziałem w 
spotkaniach przygotowawczych oraz 
zlecaniem przeprowadzania zewnętrznych 
badań naukowych i wydawania opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby grupa zainteresowanych stron funkcjonowała w taki sposób, aby 
wszystkie zainteresowane strony w tej grupie w praktyce miały takie same warunki i 
możliwości udziału w pracach tej grupy. Oznacza to, że przedstawiciele zainteresowanych 
stron nie powinni musieć polegać na zasobach organizacji, które reprezentują, ponieważ 
prowadziłoby to do poważnych zakłóceń równowagi pod względem ilości i jakości działań, 
jakie różni przedstawiciele mogą w rzeczywistości wykonywać. Dotyczy to przedstawicieli 
pracowników przedmiotowego sektora, konsumentów, MŚP i innych.
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Poprawka 602
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 603
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie panelu mogą pełnić swoje 
funkcje przez dwie kolejne kadencje. 

skreślony

Or. en

Poprawka 604
Thijs Berman

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dla celów realizacji zadań Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości dotyczących konsultacji EBA 
przekazuje tej grupie wszystkie niezbędne 
informacje.

Or. en
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Uzasadnienie

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości jest całkowicie zależna od EBA pod 
względem uzyskiwania informacji. W przypadku, gdy EBA zwraca się o konsultację, powinien 
on ułatwić tej grupie dostęp do istotnych informacji.

Poprawka 605
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Grupa Zainteresowanych Stron
z Sektora Bankowości może przedstawiać 
EBA swoje opinie i doradzać mu we 
wszelkich kwestiach związanych 
z zadaniami EBA, w tym w związku z 
osiąganiem wspólnego stanowiska z 
Europejskim Organem Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) i Europejskim Organem 
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe), 
jak określono w art. 42, ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań określonych w art. 
7 i 8.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinna również móc przyczyniać się 
do odpowiedniego podejmowania decyzji w odniesieniu do konglomeratów finansowych, gdy 
konglomeraty te prowadzą działalność w sektorze bankowym, oraz do wszelkich innych zadań 
podejmowanych przez ESA. Zadania określone w art. 7 i 8 powinny jednak pozostać jej 
zadaniami głównymi.
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Poprawka 606
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Grupa Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości może przedstawiać 
EBA swoje opinie i doradzać mu we 
wszelkich kwestiach związanych 
z zadaniami EBA, ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań określonych w art. 
7 i 8.

Or. en

Poprawka 607
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Grupa Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości może przedstawiać 
EBA swoje opinie i doradzać mu we 
wszelkich kwestiach związanych 
z zadaniami EBA, ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań określonych w art. 
7 i 8.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.
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Poprawka 608
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Grupa Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości może przedstawiać 
EBA swoje opinie i doradzać mu we 
wszelkich kwestiach związanych 
z zadaniami EBA określonymi w art. 7–19.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 609
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 610
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości podejmuje decyzje dotyczące 
kwestii mających wpływ na konsultacje, 
jak również ma możliwość wpływania na 
porządek dzienny posiedzeń. Wszyscy 
przedstawiciele grupy mają możliwość 
wnoszenia wkładu. Ostateczna decyzja 
dotycząca proponowanego porządku 
dziennego jest podejmowana przez Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości, a poszczególne podgrupy 
zainteresowanych stron mają prawo do 
włączenia do porządku dziennego 
zaproponowanego przez siebie punktu. 
Poszczególne podgrupy zainteresowanych 
stron mają prawo do przedkładania EBA 
opinii i porad, które nie koniecznie muszą 
odzwierciedlać opinie większości członków 
grupy zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

W Grupie Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości z uwagi na członkostwo będą 
reprezentowane różne interesy i opinie. Konsumenci i inni użytkownicy powinni mieć 
możliwość przedstawiania swojej opinii, która nie koniecznie musi odzwierciedlać opinię 
większości członków grupy zainteresowanych stron. Nienadanie takiego prawa 
zainteresowanym stronom grozi sparaliżowaniem prac tej grupy.
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Poprawka 611
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa zainteresowanych stron podejmuje 
decyzje w sprawie kwestii mających wpływ 
na konsultacje oraz w sprawie porządku 
dziennego posiedzeń.

Or. en

Poprawka 612
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

6. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości uchwala swój 
regulamin wewnętrzny na podstawie 
porozumienia osiągniętego większością 
dwóch trzecich głosów członków.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo znacznych różnic w poglądach członków grupy 
zainteresowanych stron, ważne jest, aby na wstępie określić jednoznaczny regulamin 
wewnętrzny. Najlepiej można to osiągnąć poprzez włączenie przepisów przyjętych 
przynajmniej większością dwóch trzecich głosów członków. Zapobiega to również 
zdominowaniu procesu podejmowania decyzji przez przedstawicieli jednej grupy 
zainteresowanych stron.
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Poprawka 613
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. EBA dopilnowuje, by system bankowy 
dokonywał w perspektywie cyklicznej 
internalizacji swoich kosztów oraz by
decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 
11 nie wpływały w jakikolwiek 
bezpośredni sposób na obowiązki 
budżetowe państw członkowskich. 

Or. en

Poprawka 614
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 615
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 

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

wpływały bezpośrednio na obowiązki 
budżetowe państw członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

EBA powinien dysponować wiążącymi uprawnieniami do „rozstrzygania sporów między 
krajowymi organami nadzoru” i podejmowania „decyzji nadzwyczajnych”. Należy 
ograniczyć zakres klauzul w sprawie środków ochronnych państw członkowskich dotyczących 
decyzji podejmowanych przez EBA i powinny one być zgodne z zasadą „przestrzegaj lub 
wyjaśnij”. Klauzule w sprawie środków ochronnych nie powinny stać się ewentualną luką.

Poprawka 616
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli art. 23 ma zostać zachowany z uwagi na wrażliwość niektórych państw członkowskich, 
powinien on mieć zastosowanie wyłącznie do decyzji podejmowanych w sytuacjach 
nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez 
państwa członkowskie interwencji, być może z wykorzystaniem środków publicznych. Artykuł 
11 nie powinien mieć zastosowania, gdyż mediacja będzie miała miejsce wyłącznie w 
normalnych warunkach i w odniesieniu do nadzoru bieżącego.
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Poprawka 617
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. EBA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 6 ust. 3, 10 lub 
11 nie wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich (inne niż kwoty de 
minimis). 

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli art. 6 ust. 3 ma zostać zachowany w tekście, powinien on podlegać tym samym środkom 
ochronnym, co art. 10 i 11. Unijne decyzje nadzorcze dotyczące podmiotów UE mogłyby w 
oczywisty sposób mieć również wpływ na obowiązki budżetowe.

Poprawka 618
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. EBA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 6 ust. 3, 10 lub 
11 nie wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli art. 6 ust. 3 ma zostać zachowany w tekście, powinien on podlegać tym samym środkom 
ochronnym, co art. 10 i 11. Unijne decyzje nadzorcze dotyczące podmiotów UE mogłyby w 
oczywisty sposób mieć również wpływ na obowiązki budżetowe.
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Poprawka 619
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. EBA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10, 11 lub 12a 
nie wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli art. 12a zostanie przyjęty przez Parlament, powinien on również zostać włączony w 
przepisy dotyczące klauzuli w sprawie środków ochronnych.

Poprawka 620
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. EBA dopilnowuje, by decyzje 
podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie 
wpływały w jakikolwiek sposób na 
obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. W odnośnej decyzji 
podejmowanej przez EBA stwierdza się, że 
nie ma ona wpływu na obowiązki 
budżetowe.

Or. en

Uzasadnienie

Działalność EBA nie może pod żadnym warunkiem mieć wpływu na obowiązki budżetowe 
państwa. Celem proponowanej poprawki jest wzmocnienie tej zasady. Poprzez umieszczanie 
takiej klauzuli w decyzji EBA organ ten za każdym razem będzie rozważał i analizował, czy 
jego decyzja nie ingeruje w obowiązki budżetowe danego państwa członkowskiego.
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Poprawka 621
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Działania EBA nie powinny zagrażać niezależności budżetowej państw członkowskich.

Poprawka 622
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli art. 23 ma zostać zachowany z uwagi na wrażliwość niektórych państw członkowskich, 
powinien on mieć zastosowanie wyłącznie do decyzji podejmowanych w sytuacjach 
nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez 
państwa członkowskie interwencji, być może z wykorzystaniem środków publicznych. Artykuł 
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11 nie powinien mieć zastosowania, gdyż mediacja będzie miała miejsce wyłącznie w 
normalnych warunkach i w odniesieniu do nadzoru bieżącego.

Poprawka 623
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie nie przyjmie decyzji podjętej 
na mocy art. 11 ust. 3, ponieważ wpływa 
ona na jego obowiązki budżetowe, w ciągu 
miesiąca od przekazania decyzji EBA 
właściwemu organowi, państwo to 
powiadamia EBA, Komisję i Parlament 
Europejski o tym, że właściwy organ nie 
wykona przedmiotowej decyzji.

Or. en

Poprawka 624
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 625
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 626
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

EBA powinien dysponować wiążącymi uprawnieniami do „rozstrzygania sporów między 
krajowymi organami nadzoru” i podejmowania „decyzji nadzwyczajnych”. Należy 
ograniczyć zakres klauzul w sprawie środków ochronnych państw członkowskich dotyczących 
decyzji podejmowanych przez EBA i powinny one być zgodne z zasadą „przestrzegaj lub 
wyjaśnij”. Klauzule w sprawie środków ochronnych nie powinny stać się ewentualną luką.
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Poprawka 627
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są kompetentne, aby oceniać własne obowiązki budżetowe.

Poprawka 628
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku zawiesza się decyzję 
EBA.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli art. 23 ma zostać zachowany z uwagi na wrażliwość niektórych państw członkowskich, 
powinien on mieć zastosowanie wyłącznie do decyzji podejmowanych w sytuacjach 
nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez 
państwa członkowskie interwencji, być może z wykorzystaniem środków publicznych. Artykuł 
11 nie powinien mieć zastosowania, gdyż mediacja będzie miała miejsce wyłącznie w 
normalnych warunkach i w odniesieniu do nadzoru bieżącego.
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Poprawka 629
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli art. 23 ma zostać zachowany z uwagi na wrażliwość niektórych państw członkowskich, 
powinien on mieć zastosowanie wyłącznie do decyzji podejmowanych w sytuacjach 
nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez 
państwa członkowskie interwencji, być może z wykorzystaniem środków publicznych. Artykuł 
11 nie powinien mieć zastosowania, gdyż mediacja będzie miała miejsce wyłącznie w 
normalnych warunkach i w odniesieniu do nadzoru bieżącego.

Poprawka 630
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli art. 23 ma zostać zachowany z uwagi na wrażliwość niektórych państw członkowskich, 
powinien on mieć zastosowanie wyłącznie do decyzji podejmowanych w sytuacjach 
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nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez 
państwa członkowskie interwencji, być może z wykorzystaniem środków publicznych. Artykuł 
11 nie powinien mieć zastosowania, gdyż mediacja będzie miała miejsce wyłącznie w 
normalnych warunkach i w odniesieniu do nadzoru bieżącego.

Poprawka 631
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy EBA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, na podstawie większości 
kwalifikowanej głosów swoich członków, 
nie uwzględniając głosu członka Rady 
reprezentującego zainteresowane państwo 
członkowskie, nie później niż dwa 
miesiące po poinformowaniu państwa 
członkowskiego przez EBA zgodnie z 
akapitem czwartym, podejmuje decyzję w 
sprawie utrzymania lub unieważnienia 
decyzji EBA. Większość kwalifikowana 
jest definiowana jako co najmniej 55% 
głosów członków Rady, nie licząc 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, składającej się co 
najmniej z czternastu przedstawicieli 
państw członkowskich stanowiących co 
najmniej 65% ludności Unii, nie licząc 
ludności zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Członek, który wzywa Radę, powołując się na klauzulę w sprawie środków ochronnych, nie 
powinien uczestniczyć w podejmowaniu ostatecznej decyzji.
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Poprawka 632
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 633
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Głównym założeniem tej poprawki jest wyeliminowanie niepewności we wszystkich tych 
przypadkach, kiedy Rada nie podjęłaby żadnej decyzji we wskazanym okresie dwóch miesięcy. 
Brak działań w odniesieniu do tak ważnego zagadnienia, jak obowiązki budżetowe państwa 
członkowskiego, nie może mieć jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla danego państwa 
członkowskiego. Dlatego też proponuje się uznanie podważanej decyzji EBA za nieważną po 
upływie okresu dwóch miesięcy, w czasie którego Rada miała wydać swoją decyzję. 
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Poprawka 634
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 635
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli art. 23 ma zostać zachowany z uwagi na wrażliwość niektórych państw członkowskich, 
powinien on mieć zastosowanie wyłącznie do decyzji podejmowanych w sytuacjach 
nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez 
państwa członkowskie interwencji, być może z wykorzystaniem środków publicznych. Artykuł 
11 nie powinien mieć zastosowania, gdyż mediacja będzie miała miejsce wyłącznie w 
normalnych warunkach i w odniesieniu do nadzoru bieżącego.
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Poprawka 636
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Głównym założeniem tej poprawki jest wyeliminowanie niepewności we wszystkich tych 
przypadkach, kiedy Rada nie podjęłaby żadnej decyzji we wskazanym okresie dwóch miesięcy. 
Brak działań w odniesieniu do tak ważnego zagadnienia, jak obowiązki budżetowe państwa 
członkowskiego, nie może mieć jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla danego państwa 
członkowskiego. Dlatego też proponuje się uznanie podważanej decyzji EBA za nieważną po 
upływie okresu dwóch miesięcy, w czasie którego Rada miała wydać swoją decyzję. 

Poprawka 637
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 638
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy Rada nie podejmie 
decyzji w terminie dwóch miesięcy, 
przedmiotowa decyzja jest unieważniana.

Or. en

Uzasadnienie

Głównym założeniem tej poprawki jest wyeliminowanie niepewności we wszystkich tych 
przypadkach, kiedy Rada nie podjęłaby żadnej decyzji we wskazanym okresie dwóch miesięcy. 
Brak działań w odniesieniu do tak ważnego zagadnienia, jak obowiązki budżetowe państwa 
członkowskiego, nie może mieć jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla danego państwa 
członkowskiego. Dlatego też proponuje się uznanie podważanej decyzji EBA za nieważną po 
upływie okresu dwóch miesięcy, w czasie którego Rada miała wydać swoją decyzję. 

Poprawka 639
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niejasna koncepcja obowiązków budżetowych państw członkowskich mogłaby doprowadzić 
do poważnych dyskusji na temat jej interpretacji. 
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Poprzez określenie krótszych ram czasowych zniechęca się do wykorzystywania klauzuli w 
sprawie środków ochronnych w jakikolwiek ewentualnie zniekształcony sposób.

Ramy czasowe mają szczególne znaczenie dla procedury określania występowania 
ewentualnego wpływu na obowiązki budżetowe państw członkowskich w sytuacjach 
nadzwyczajnych. 

Wreszcie proponowane poprawki mają na celu zapewnienie spójności przedmiotowego 
projektu rozporządzenia z traktatem z Lizbony, który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r.

Poprawka 640
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 641
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W terminie pięciu dni roboczych Rada, na 
podstawie większości kwalifikowanej 
głosów swoich członków, jak określono w 
art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej
i w art. 3 Protokołu (nr 36) w sprawie 
postanowień przejściowych załączonym do 
Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, podejmuje decyzję w 



PE439.986v01-00 62/72 AM\810194PL.doc

PL

sprawie utrzymania lub unieważnienia 
decyzji EBA.

Or. en

Uzasadnienie

Niejasna koncepcja obowiązków budżetowych państw członkowskich mogłaby doprowadzić 
do poważnych dyskusji na temat jej interpretacji. 

Poprzez określenie krótszych ram czasowych zniechęca się do wykorzystywania klauzuli w 
sprawie środków ochronnych w jakikolwiek ewentualnie zniekształcony sposób. 

Ramy czasowe mają szczególne znaczenie dla procedury określania występowania 
ewentualnego wpływu na obowiązki budżetowe państw członkowskich w sytuacjach 
nadzwyczajnych. 

Wreszcie proponowane poprawki mają na celu zapewnienie spójności przedmiotowego 
projektu rozporządzenia z traktatem z Lizbony, który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r.

Poprawka 642
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

EBA unieważnia swoją decyzję lub podaje 
należyte uzasadnienie jej utrzymania.

Or. en

Uzasadnienie

Wygórowany charakter tego akapitu zmusza do ograniczenia jego przepisów do mechanizmu 
„przestrzegaj lub wyjaśnij”, zwłaszcza w odniesieniu do niezależności ESA. 
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Poprawka 643
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W terminie dziesięciu dni roboczych Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną 
zdefiniowaną w ust. 2 akapicie piątym, 
podejmuje decyzję w sprawie utrzymania 
lub unieważnienia decyzji EBA.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności z poprawką 22 do art. 23 ust. 2 akapitu piątego. 

Poprawka 644
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, , Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Charakter decyzji podejmowanych na mocy art. 10 ust. 2 jest bardzo szczególny, ponieważ 
będą one podejmowana w „sytuacjach kryzysowych”. Z tego powodu, uwzględniając 
okoliczności oraz profesjonalny charakter decyzji EBA, uzasadnione jest, aby wprowadzić 
bardziej rygorystyczną zasadę unieważniania takich decyzji. Należy również pamiętać, że 
wydawanie takich decyzji będzie możliwe wyłącznie po ustaleniu „występowania sytuacji 
nadzwyczajnej”. 
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Poprawka 645
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 646
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wygórowany charakter tego akapitu zmusza do ograniczenia jego przepisów do mechanizmu 
„przestrzegaj lub wyjaśnij”, zwłaszcza w odniesieniu do niezależności ESA. 

Poprawka 647
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

decyzji w terminie pięciu dni roboczych 
decyzję EBA uznaje się za utrzymaną.

Or. en

Uzasadnienie

Niejasna koncepcja obowiązków budżetowych państw członkowskich mogłaby doprowadzić 
do poważnych dyskusji na temat jej interpretacji.

Poprzez określenie krótszych ram czasowych zniechęca się do wykorzystywania klauzuli w 
sprawie środków ochronnych w jakikolwiek ewentualnie zniekształcony sposób.

Ramy czasowe mają szczególne znaczenie dla procedury określania występowania 
ewentualnego wpływu na obowiązki budżetowe państw członkowskich w sytuacjach 
nadzwyczajnych. 

Wreszcie proponowane poprawki mają na celu zapewnienie spójności przedmiotowego 
projektu rozporządzenia z traktatem z Lizbony, który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r.

Poprawka 648
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 649
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 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka 650
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby podczas określania ram czasowych uwzględnić złożoność i konsekwencje 
podejmowanych działań, a nie tylko ich pilny charakter.



AM\810194PL.doc 67/72 PE439.986v01-00

PL

Poprawka 651
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 652
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Decyzje podejmowane na mocy art. 9, 
10 i 11 podaje się do wiadomości 
publicznej, określając właściwy organ lub 
instytucję finansową, którego lub której 
dotyczą, oraz główną treść tych decyzji, 
chyba że ich opublikowanie jest sprzeczne 
z interesem prawnym instytucji finansowej 
w zakresie ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub może poważnie 
zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu 
rynków finansowych i ich stabilności, 
bądź też stabilności całego systemu 
finansowego w Unii Europejskiej lub jego 
części. 

Or. en
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Uzasadnienie

Nie należy ujawniać tożsamości poszczególnych instytucji w przypadku, gdy mogłoby to być 
sprzeczne z interesem prawnym przedsiębiorstw lub zagrażać rynkom finansowym.

Poprawka 653
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Decyzje podejmowane na mocy art. 9, 
10 i 11 podaje się do wiadomości 
publicznej, określając właściwy organ lub 
instytucję finansową, którego lub której 
dotyczą, oraz główną treść tych decyzji,
chyba że ich opublikowanie byłoby 
sprzeczne z interesem prawnym instytucji 
finansowej w zakresie ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub może poważnie 
zagrozić stabilności całego systemu 
finansowego Wspólnoty lub jego części. 

Or. en

Poprawka 654
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przewodniczący, któremu nie 
przysługuje prawo głosu;

a) przewodniczący, któremu przysługuje 
głos decydujący;

Or. en
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Poprawka 655
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wiceprzewodniczący, któremu 
przysługuje głos decydujący, jeśli 
zastępuje przewodniczącego; 

Or. en

Poprawka 656
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przewodniczący krajowego organu 
władzy publicznej właściwego w zakresie 
nadzoru nad instytucjami kredytowymi w 
poszczególnych państwach członkowskich;

b) przewodniczący krajowego organu 
władzy publicznej właściwego w zakresie 
nadzoru nad instytucjami kredytowymi w 
poszczególnych państwach członkowskich.
W przypadku, gdy na terytorium, na 
którym dane państwo członkowskie jest 
odpowiedzialne za stosowanie prawa UE, 
działa więcej niż jeden właściwy organ, 
szefowie tych organizacji są wspólnymi 
przedstawicielami w Radzie Organów 
Nadzoru i sami między sobą decydują o 
sposobie wykonania ich prawa do 
reprezentacji, w tym o sposobie podziału 
między sobą wszelkich głosów na mocy 
art. 29;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby uwzględnić obecność w państwie członkowskim więcej niż jednego 
właściwego organu odpowiedzialnego za dany sektor. W takich przypadkach konieczne jest 
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opracowanie procesu dającego prawo głosu szefowi najbardziej odpowiedniego krajowego 
organu nadzoru.

Poprawka 657
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przewodniczący krajowego organu 
władzy publicznej właściwego w zakresie 
nadzoru nad instytucjami kredytowymi w 
poszczególnych państwach członkowskich; 

b) przewodniczący krajowego organu 
władzy publicznej właściwego w zakresie 
nadzoru nad instytucjami kredytowymi w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
W przypadku, gdy na terytorium, na 
którym dane państwo członkowskie jest 
odpowiedzialne za stosowanie prawa UE, 
działa więcej niż jeden właściwy organ, 
szefowie tych organizacji są wspólnymi 
przedstawicielami w Radzie Organów 
Nadzoru i sami między sobą decydują o 
sposobie wykonania ich prawa do 
reprezentacji, w tym o sposobie podziału 
między sobą wszelkich głosów na mocy 
art. 29;

Or. en

Poprawka 658
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby rozstrzygania 
sporów panel, w skład którego wchodzą 
przewodniczący, dwóch członków Rady 
Organów Nadzoru oraz dwie osoby z listy 
ekspertów prowadzonej przez 
przewodniczącego. Żaden członek panelu 
z Rady Organów Nadzoru nie pochodzi z 
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krajowego organu nadzoru będącego 
stroną w sporze, ani nie ma on żadnego 
interesu w konflikcie. Panel podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie zewnętrznych ekspertów w skład Rady, która prowadzi proces rozstrzygania 
sporów na mocy art. 11, jest korzystne. Ich liczba powinna zostać ograniczona do dwóch, aby 
nie mogli oni unieważniać decyzji przedstawicieli z Rady Organów Nadzoru.

Poprawka 659
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do celów art. 11 Rada Organów 
Nadzoru zwołuje na potrzeby 
bezstronnego rozstrzygania sporów 
niezależny panel, w skład którego wchodzą 
przewodniczący i czterech członków Rady 
Organów Nadzoru. Przewodniczący 
wybiera członków panelu z Rady Organów 
Nadzoru. Żaden członek panelu z Rady 
Organów Nadzoru nie pochodzi z 
krajowego organu nadzoru będącego 
stroną w sporze, ani nie ma on żadnego 
interesu w konflikcie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć zakres panelu, aby zapewnić większą różnorodność opinii podczas procesu 
podejmowania decyzji.
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Poprawka 660
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 661
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Skład panelu jest zrównoważony i 
odzwierciedla Unię Europejską jako 
całość. Mandaty nakładają się na siebie, a 
zastosowanie mają odpowiednie ustalenia
dotyczące rotacji.

Or. en


