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Poprawka 662
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas wykonywania zadań 
powierzonych Radzie Organów Nadzoru 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
przewodniczący i członkowie Rady 
Organów Nadzoru posiadający prawo 
głosu działają niezależnie i obiektywnie 
w interesie Wspólnoty, oraz nie zwracają 
się o instrukcje do instytucji lub organów 
wspólnotowych, rządu żadnego z państw 
członkowskich, lub do innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmują takich instrukcji.

Podczas wykonywania zadań 
powierzonych Radzie Organów Nadzoru 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
przewodniczący i członkowie Rady 
Organów Nadzoru posiadający prawo 
głosu działają niezależnie i obiektywnie w
wyłącznym interesie Unii Europejskiej
jako całości, oraz nie zwracają się 
o instrukcje do instytucji lub organów 
unijnych, rządu żadnego z państw 
członkowskich lub do innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmują takich instrukcji.

Or. en

Poprawka 663
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, instytucje UE ani 
żadne inne podmioty publiczne bądź 
prywatne nie dążą do wywierania wpływu 
na członków Rady Organów Nadzoru w 
wykonywaniu przez nich zadań 
związanych z Europejskim Organem 
Nadzoru Bankowego.

Or. en
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Poprawka 664
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie Rady Organów Nadzoru i jej 
pracownicy nie powinni wcześniej być 
pracownikami instytucji finansowych ani 
świadczyć im usług w okresie trzech lat 
przed rozpoczęciem pracy w EBA ani w 
okresie trzech lat po zakończeniu pracy w 
tym organie.

Or. en

Poprawka 665
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Organów Nadzoru mianuje 
przewodniczącego. 

3. Rada Organów Nadzoru mianuje 
przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego. 

Or. en

Poprawka 666
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 667
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 668
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Uzasadnienie

Decyzje podejmowane przez Radę Organów Nadzoru powinny odzwierciedlać perspektywę 
europejską, a nie opierać się na rozważaniach krajowych. Jedynie decyzje dotyczące 
finansowania powinny opierać się na głosowaniu większością kwalifikowaną z uwagi na 
składki krajowe uiszczane na rzecz finansowania systemu.

Poprawka 669
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rada Organów Nadzoru składa się z cenionych ekspertów w konkretnych obszarach i proces 
podejmowania decyzji powinien zatem zawsze być przeprowadzany w oparciu o zasadę, 
zgodnie z którą głos każdego członka ma taką samą wagę. Wymaganie większości 
kwalifikowanej nie jest konieczne, aby EBA realizował swoje cele – zwykła większość głosów 
na równych zasadach zapewnia równe traktowanie wszystkich opinii eksperckich.

Poprawka 670
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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rozdziału VI Rada Organów Nadzoru 
stanowi większością kwalifikowaną 
swoich członków, jak określono w art. 205 
Traktatu. 

Or. en

Uzasadnienie

Rada Organów Nadzoru składa się z cenionych ekspertów w konkretnych obszarach i proces 
podejmowania decyzji powinien zatem zawsze być przeprowadzany w oparciu o zasadę, 
zgodnie z którą głos każdego członka ma taką samą wagę. Wymaganie większości 
kwalifikowanej nie jest konieczne, aby EBA realizował swoje cele – zwykła większość głosów 
na równych zasadach zapewnia równe traktowanie wszystkich opinii eksperckich.

Poprawka 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Rada Organów Nadzoru stanowi zwykłą 
większością swoich członków. 

Or. en

Uzasadnienie

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Poprawka 672
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Decyzje Rady Organów Nadzoru 
podejmowane są zwykłą większością 
głosów jej członków, zgodnie z zasadą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos. 

Or. en

Poprawka 673
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Rada Organów Nadzoru stanowi 
zwykłą większością swoich członków, 
zgodnie z zasadą, że każdemu członkowi 
przysługuje jeden głos. W przypadku 
aktów określonych w art. 7 i 8 oraz 
wszystkich środków i decyzji 
podejmowanych na mocy przepisów 
rozdziału VI na zasadzie odstępstwa od 
akapitu pierwszego Rada Organów 
Nadzoru stanowi większością 
kwalifikowaną swoich członków, jak 
określono w art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej. 

Or. en
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Poprawka 674
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:

– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.

– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.

– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities 
necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities proportionally 
to their relative weight the Member States they represent within the EU.

– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.
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Poprawka 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do traktatu z Lizbony.

Poprawka 676
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 678
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 679
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wszelkie inne decyzje Rada Organów 
Nadzoru podejmuje zwykłą większością 
głosów, a każdemu członkowi przysługuje 
jeden głos.

Or. en

Poprawka 680
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Decyzje Rady Organów Nadzoru 
podejmowane są zwykłą większością 
głosów jej członków, zgodnie z zasadą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos. 

Or. en

Uzasadnienie

Rada Organów Nadzoru składa się z cenionych ekspertów w konkretnych obszarach i proces 
podejmowania decyzji powinien zatem zawsze być przeprowadzany w oparciu o zasadę, 
zgodnie z którą głos każdego członka ma taką samą wagę. Wymaganie większości 
kwalifikowanej nie jest konieczne, aby EBA realizował swoje cele – zwykła większość głosów 
na równych zasadach zapewnia równe traktowanie wszystkich opinii eksperckich.
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Poprawka 681
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Decyzje Rady Organów Nadzoru 
podejmowane są zwykłą większością 
głosów jej członków, zgodnie z zasadą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos. 

Or. en

Uzasadnienie

Rada Organów Nadzoru składa się z cenionych ekspertów w konkretnych obszarach i proces 
podejmowania decyzji powinien zatem zawsze być przeprowadzany w oparciu o zasadę, 
zgodnie z którą głos każdego członka ma taką samą wagę. Wymaganie większości 
kwalifikowanej nie jest konieczne, aby EBA realizował swoje cele – zwykła większość głosów 
na równych zasadach zapewnia równe traktowanie wszystkich opinii eksperckich.

Poprawka 682
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Decyzje Rady Organów Nadzoru 
podejmowane są zwykłą większością 
głosów jej członków, zgodnie z zasadą, że 
każdemu członkowi przysługuje jeden 
głos. 

Or. en
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Poprawka 683
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje podejmowane przez Radę Organów Nadzoru powinny odzwierciedlać perspektywę 
europejską, a nie opierać się na rozważaniach krajowych. Jedynie decyzje dotyczące 
finansowania powinny opierać się na głosowaniu większością kwalifikowaną z uwagi na 
składki krajowe uiszczane na rzecz finansowania systemu.

Poprawka 684
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wyjątku od ust. 1 w przypadku 
decyzji podejmowanych na mocy 
przepisów rozdziału VI Rada Organów 
Nadzoru stanowi większością 
kwalifikowaną swoich członków, jak 
określono w art. 16 traktatu UE oraz w 
art. 3 Protokołu w sprawie postanowień 
przejściowych załączonego do Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzje podejmowane przez Radę Organów Nadzoru powinny odzwierciedlać perspektywę 
europejską, a nie opierać się na rozważaniach krajowych. Jedynie decyzje dotyczące 
finansowania powinny opierać się na głosowaniu większością kwalifikowaną z uwagi na 
składki krajowe uiszczane na rzecz finansowania systemu.
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Poprawka 685
Anni Podimata

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do decyzji podejmowanych 
zgodnie z art. 11 ust. 3 decyzja 
zaproponowana przez panel jest uważana 
za przyjętą, jeśli zostanie zatwierdzona 
zwykłą większością głosów członków Rady 
Organów Nadzoru.  

Or. en

Poprawka 686
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Zarząd składa się z przewodniczącego
oraz czterech członków wybranych przez 
Radę Organów Nadzoru spośród jej 
członków posiadających prawo głosu. 

Or. en

Poprawka 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

EBA powinien być niezależny w jaki największym stopniu. Z tego powodu należy ograniczyć 
wpływ Komisji Europejskiej na działalność tego organu. Proponowana poprawka ma na celu 
wykluczenie przedstawiciela Komisji z Zarządu EBA. Obecność przedstawiciela Komisji w 
Radzie Organów Nadzoru EBA, jako członka bez prawa głosu, jest wystarczająca, aby 
zapewnić odpowiednią wymianę informacji między Komisją a EBA oraz odpowiednią 
komunikację między nimi.

Poprawka 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 689
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor wykonawczy uczestniczy w 
posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.

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

Or. en

Poprawka 691
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zarząd zbiera się co najmniej przed 
każdym posiedzeniem Rady Organów 
Nadzoru oraz tak często, jak jest to 
uznawane ze konieczne.

Or. en

Poprawka 692
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie Zarządu działają niezależnie i 
obiektywnie w interesie Wspólnoty, oraz 
nie zwracają się o instrukcje do instytucji 
lub organów wspólnotowych, rządu 

Członkowie Zarządu działają niezależnie i 
obiektywnie w wyłącznym interesie Unii 
Europejskiej jako całości, oraz nie 
zwracają się o instrukcje do instytucji lub 
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żadnego z państw członkowskich, lub do 
innego podmiotu publicznego lub 
prywatnego, ani nie przyjmują takich
instrukcji.

organów unijnych, rządu żadnego 
z państw członkowskich, lub do innego 
podmiotu publicznego lub prywatnego, ani 
nie przyjmują takich instrukcji.

Or. en

Poprawka 693
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, instytucje Unii 
Europejskiej ani żadne inne instytucje lub 
organy bądź jakiekolwiek inne podmioty 
publiczne lub prywatne nie dążą do 
wywierania wpływu na członków Zarządu.

Or. en

Poprawka 694
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z regulaminem pracowniczym, o 
którym mowa w art. 54, członkowie 
Zarządu po ustąpieniu ze stanowiska 
wciąż są zobowiązani do postępowania w 
sposób uczciwy i roztropny przy 
obejmowaniu pewnych stanowisk lub 
przyjmowaniu pewnych korzyści.

Or. en
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Poprawka 695
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 696
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 697
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 698
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 699
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wiceprzewodniczący działa w charakterze 
zastępcy przewodniczącego i również jest 
odpowiedzialny za zewnętrzne stosunki ze 
Wspólnym Komitetem, ESRB i organami 
międzynarodowymi.



AM\810280PL.doc 21/74 PE439.990v01-00

PL

Or. en

Poprawka 700
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej nadzorowanej przez Radę 
Organów Nadzoru, która wybiera trzech 
najlepszych kandydatów do 
przedstawienia Parlamentowi 
Europejskiemu, przewodniczący 
powoływany jest przez Parlament 
Europejski na podstawie osiągnięć, 
umiejętności, wiedzy na temat instytucji 
finansowych i rynków oraz doświadczenia 
w zakresie regulacji rynków finansowych 
i nadzoru finansowego.

Or. en

Poprawka 701
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 702
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 703
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przed swoim powołaniem kandydaci
wybrani przez Radę Organów Nadzoru są 
zatwierdzani przez Parlament Europejski.

Or. en

Poprawka 704
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 705
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z regulaminem pracowniczym, o 
którym mowa w art. 54, przewodniczący 
po ustąpieniu ze stanowiska wciąż jest 
zobowiązany do postępowania w sposób 
uczciwy i roztropny przy obejmowaniu 
pewnych stanowisk lub przyjmowaniu 
pewnych korzyści.

Or. en

Poprawka 706
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 35 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Poza informacjami, o których mowa w 
art. 7a, 8, 9, 10, 11a i 18, sprawozdanie 
zawiera informacje na temat w 
szczególności dostępności, wysokości i 
kosztów pożyczek bankowych dla 
gospodarstw domowych i MŚP oraz 
wysokości i zmian długu publicznego w 
instytucjach kredytowych, a także 
informacje szczegółowo określające 
zakres współpracy między EBA a 
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Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego, a w stosowanych 
przypadkach odpowiedź na opinie i 
przeglądy wydawane przez Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości. Zawiera ono również 
wszelkie istotne informacje, o przekazanie 
których Parlament Europejski zwrócił się 
ad hoc.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie informacji, które powinny zostać włączone do sprawozdania.

Poprawka 707
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Poza informacjami, o których mowa w 
art. 7a, 8, 9, 10, 11a i 18, sprawozdanie 
zawiera informacje szczegółowo 
określające zakres współpracy między 
EBA a Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego, a w stosowanych 
przypadkach odpowiedź na opinie i 
przeglądy wydawane przez Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości. Zawiera ono również 
wszelkie istotne informacje, o przekazanie 
których Parlament Europejski zwrócił się 
ad hoc.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby ESA również w sposób bardziej formalny odpowiadał przed grupą 
zainteresowanych stron i Parlamentem w celu dopilnowania, aby uznawano obawy 
demokratyczne i obawy zainteresowanych stron.
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Poprawka 708
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Poza informacjami, o których mowa w 
art. 7a, 8, 9, 10, 11a i 18, sprawozdanie 
zawiera informacje na temat w 
szczególności dostępności, wysokości i 
kosztów pożyczek bankowych dla 
gospodarstw domowych i MŚP oraz 
wysokości i zmian długu publicznego w 
instytucjach kredytowych. Zawiera ono 
również informacje o 50 większych 
instytucjach finansowych działających w 
UE oraz wszelkie istotne informacje, o 
przekazanie których Parlament 
Europejski zwrócił się ad hoc.

Or. en

Poprawka 709
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Poza informacjami, o których mowa w
art. 7a, 8, 9, 10, 11a i 18, sprawozdanie 
może zawierać informacje na temat w 
szczególności dostępności, wysokości i 
kosztów pożyczek bankowych dla 
gospodarstw domowych i MŚP oraz 
wysokości i zmian długu publicznego w 
instytucjach kredytowych.

Or. en
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Poprawka 710
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 711
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 712
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ocenie tej Rada Organów Nadzoru W ocenie tej Zarząd uwzględnia w 
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uwzględnia w szczególności: szczególności:

Or. en

Poprawka 713
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie tej oceny Rada Organów 
Nadzoru może jednokrotnie odnowić 
kadencję dyrektora wykonawczego.

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

Or. en

Poprawka 714
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 715
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor wykonawczy nie powinien 
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wcześniej być pracownikiem instytucji 
finansowych ani świadczyć im usług w 
okresie trzech lat przed rozpoczęciem 
pracy w EBA ani w okresie trzech lat po 
zakończeniu pracy w tym organie.

Or. en

Poprawka 716
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z regulaminem pracowniczym, o 
którym mowa w art. 54, dyrektor 
wykonawczy po ustąpieniu ze stanowiska 
wciąż jest zobowiązany do postępowania w 
sposób uczciwy i roztropny przy 
obejmowaniu pewnych stanowisk lub 
przyjmowaniu pewnych korzyści.

Or. en

Poprawka 717
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA wchodzi w skład ESFS, który 
funkcjonuje jako sieć organów nadzoru.

1. EBA wchodzi w skład ESFS, którego 
głównym celem jest zapewnienie 
właściwego wdrażania przepisów 
dotyczących sektora finansów, tak aby 
zachować stabilność finansową oraz 
zapewnić zaufanie do całego sektora 
finansów, przy odpowiedniej ochronie 
konsumentów usług finansowych.

Or. en
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Poprawka 718
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV – sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WSPÓLNY KOMITET EUROPEJSKICH 
ORGANÓW NADZORU

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić, że Wspólny Komitet jest również organem konsultacyjnym wewnątrz ESA 
oraz między ESA a ESRB.

Poprawka 719
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
Rozdział IV – sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WSPÓLNY KOMITET EUROPEJSKICH 
ORGANÓW NADZORU

EUROPEJSKI ORGAN NADZORU 
(WSPÓLNY KOMITET)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.
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Poprawka 720
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się Wspólny 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru.

1. Niniejszym ustanawia się Europejski 
Organ Nadzoru (Wspólny Komitet 
Konsultacyjny), którego siedziba mieści 
się w Brukseli.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie znaczenia Wspólnego Komitetu i określenie stałej siedziby jego stałego 
sekretariatu w miejscu centralnym dla ESFS pod względem geograficznym.

Poprawka 721
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się Wspólny 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru.

1. Niniejszym ustanawia się Europejskie 
Organy Nadzoru (Wspólny Komitet) 
(zwane dalej „Wspólnym Komitetem”), 
których siedziba mieści się we 
Frankfurcie.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zwiększenia wydajności siedziba Europejskich Organów Nadzoru (Wspólnego Komitetu) 
powinna mieścić się tam, gdzie siedziby poszczególnych organów, aby stworzyć ekonomię 
skali, i powinna ona znajdować się w tym samym miejscu, co siedziba ESRB, tj. we 
Frankfurcie. 

Poprawka 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się Wspólny 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru.

1. Niniejszym ustanawia się Europejskie 
Organy Nadzoru (Wspólny Komitet) 
(zwane dalej „Wspólnym Komitetem”), 
których siedziba mieści się we 
Frankfurcie.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera i zmiana siedziby Wspólnego 
Komitetu.

Poprawka 723
Wolf Klinz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;
– analiz mikroostrożnościowych pod 
kątem stabilności finansowej;

– detalicznych produktów inwestycyjnych; 
– środków przeciwdziałania praniu 
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pieniędzy; oraz
– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego i rozwijania 
relacji między Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego a filarami 
Europejskiego Organu Nadzoru.

Or. en

Poprawka 724
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, 
w ramach którego EBA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność z innymi ESA, 
zwłaszcza w odniesieniu do: 

– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;
– analiz mikroostrożnościowych rozwoju 
sytuacji, zagrożeń i słabości na poziomie 
międzysektorowym pod kątem stabilności 
finansowej;
– detalicznych produktów inwestycyjnych;
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; oraz

– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego i rozwijania 
relacji między Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego a Europejskimi 
Organami Nadzoru.

Or. en
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Uzasadnienie

Wspólny Komitet określa dodatkowe obszary podejmowania wspólnych działań. W związku z 
tym proponuje się określić w przepisach kilka obszarów współpracy. W oparciu o prace 
przygotowawcze Wspólnego Komitetu komitety składowe będą podejmować ostateczne 
decyzje.

Poprawka 725
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, 
w ramach którego EBA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac i wymiany 
doświadczeń z Europejskim Organem 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne) oraz Europejskim 
Organem Nadzoru (giełdy i papiery 
wartościowe), zwłaszcza w odniesieniu do:
– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;
– analiz mikroostrożnościowych pod 
kątem stabilności finansowej;
– detalicznych produktów inwestycyjnych; 
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; oraz
– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego i rozwijania 
relacji między Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego a Europejskimi 
Organami Nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkową rolą Wspólnego Komitetu powinno być poprawianie jakości i spójności przepływu 
informacji między ESA a ESRB oraz relacji sekretariatów ESA i ESRB.
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Poprawka 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi forum, 
w ramach którego EBA prowadzi regularną 
i ścisłą współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac i wymiany 
doświadczeń z Europejskim Organem 
Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych oraz 
Europejskim Organem Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych, zwłaszcza w 
odniesieniu do:
– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;
– analiz mikroostrożnościowych pod 
kątem stabilności finansowej;
– detalicznych produktów inwestycyjnych; 
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy; oraz

– wymiany informacji z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego i rozwijania 
relacji między Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego a Europejskimi 
Organami Nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.
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Poprawka 727
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 728
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru stanowi nadrzędną 
strukturę ESFS, w ramach którego EBA 
prowadzi regularną i ścisłą współpracę 
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międzysektorową spójność prac 
z Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

oraz zapewnia międzysektorową spójność 
prac z Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 

Or. en

Poprawka 729
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wspólny Komitet dysponuje stałym
sekretariatem, którego pracownicy będą 
oddelegowywani z trzech europejskich 
organów nadzoru. EBA wnosi 
odpowiednie środki na pokrycie kosztów 
administracyjnych, kosztów infrastruktury 
oraz kosztów operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Stały sekretariat umożliwi Wspólnemu Komitetowi skuteczne przełączanie się między 
przypisanymi mu rolami, a także pozwoli z czasem na zwiększenie liczby jego zadań. Ponadto 
powinien on umożliwiać międzysektorową wymianę doświadczeń i tworzyć wspólną kulturę 
nadzoru wśród pracowników sekretariatu pochodzących z trzech ESA.

Poprawka 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. EBA wnosi odpowiednie środki na 
potrzeby wsparcia administracyjnego 
Wspólnego Komitetu Europejskich 

3. Wspólny Komitet dysponuje stałym 
sekretariatem, którego pracownicy będą 
oddelegowywani z trzech europejskich 
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Organów Nadzoru. Środki te obejmują 
koszty personelu, koszty administracyjne, 
koszty infrastruktury oraz koszty 
operacyjne.

organów nadzoru. EBA wnosi 
odpowiednie środki na pokrycie kosztów 
administracyjnych, kosztów infrastruktury 
oraz kosztów operacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka 731
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 732
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 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W skład Wspólnego Komitetu wchodzi 
jego przewodniczący oraz przewodniczący 
Europejskiego Organu Nadzoru
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 

1. W skład zarządu Wspólnego Komitetu 
wchodzą przewodniczący Europejskich 
Organów Nadzoru, a także, w stosownych 
przypadkach, przewodniczący Podkomitetu 
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Emerytalnych i Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 
a także, w stosownych przypadkach, 
przewodniczący Podkomitetu powołanego 
na mocy art. 43. 

powołanego na mocy art. 43. 

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka 733
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W skład zarządu Wspólnego Komitetu 
wchodzą przewodniczący Europejskich 
Organów Nadzoru, a także, w stosownych 
przypadkach, przewodniczący Podkomitetu 
powołanego na mocy art. 43. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy lepiej zdefiniować strukturę Wspólnego Komitetu, w tym określić w nim zarząd 
składający się z przewodniczących trzech ESA.

Poprawka 734
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy, Komisja i ESRB 
są zapraszani do uczestniczenia 

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

uczestniczenia w charakterze 
obserwatorów w posiedzeniach zarządu
Wspólnego Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru oraz Podkomitetów, 
o których mowa w art. 43.

Or. en

Poprawka 735
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 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy, Komisja i ESRB 
są zapraszani do uczestniczenia 
w charakterze obserwatorów 
w posiedzeniach Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru oraz 
Podkomitetów, o których mowa w art. 43.

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

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka 736
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy, Komisja i ESRB 
są zapraszani do uczestniczenia 
w charakterze obserwatorów 
w posiedzeniach Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru oraz 
Podkomitetów, o których mowa w art. 43.

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

Or. en

Poprawka 737
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przewodniczący Wspólnego Komitetu 
wybierany jest co roku na zasadzie rotacji 
spośród przewodniczących Europejskiego 
Organu Nadzoru (bankowość), 
Europejskiego Organu Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) oraz Europejskiego Organu 
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe). 
Przewodniczący Wspólnego Komitetu jest 
wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby specjalistycznej wiedzy ESA na poziomie mikroostrożnościowym nadano w 
ramach ESRB odpowiednie znaczenie. Ponadto ważne jest, aby ESRB nie koncentrował się 
zbytnio na bankach oraz aby sektory bankowości, ubezpieczeń oraz giełd i papierów 
wartościowych były odpowiednio reprezentowane przez przewodniczącego Wspólnego 
Komitetu, który może reprezentować wszystkie trzy sektory.

Poprawka 738
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 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wybierany jest co roku na zasadzie rotacji 
spośród przewodniczących Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego, 
Europejskiego Organu Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. 
Przewodniczący Wspólnego Komitetu jest 
wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniami Petera Skinnera i Sylvie Goulard.

Poprawka 739
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przewodniczący Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru wybierany 
jest co roku na zasadzie rotacji spośród 
przewodniczących Europejskiego Organu 
Nadzoru nad Bankowością, Europejskiego 
Organu Nadzoru nad Ubezpieczeniami 
i Pracowniczymi Programami 
Emerytalnymi oraz Europejskiego Organu 
Nadzoru nad Giełdami i Papierami 
Wartościowymi.

Or. en
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Poprawka 740
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 41 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru uchwala i publikuje 
swój regulamin wewnętrzny. W 
regulaminie mogą zostać wskazani dalsi 
uczestnicy posiedzeń Wspólnego 
Komitetu.

4. Wspólny Komitet uchwala i publikuje 
swój regulamin wewnętrzny. W 
regulaminie mogą zostać wskazani dalsi 
uczestnicy posiedzeń Wspólnego 
Komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka 741
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 41 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.
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Poprawka 742
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 743
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42a
Wspólny Komitet monitoruje i koordynuje 
kolegium organów nadzorczych, które 
nadzoruje duże transgraniczne instytucje 
finansowe uważane za mające znaczenie 
systemowe.
Wykaz instytucji finansowych o znaczeniu 
systemowym, wchodzących w zakres art. 2 
pkt 1, jest określany przez ESRB w ścisłej 
współpracy ze Wspólnym Komitetem.
Wspólny Komitet, po przeprowadzeniu 
odpowiednich konsultacji z 
nadzorowanymi instytucjami i Radą oraz z 
grupą zainteresowanych stron i 
zainteresowanymi organami, może podjąć 
decyzję o przejęciu bezpośrednich 
obowiązków i kompetencji 
przypisywanych EBA na mocy niniejszego 
rozporządzenia w odniesieniu do 
poszczególnych instytucji finansowych, 
szczególnie w przypadku konglomeratów i 
instytucji finansowych, które prowadzą 
międzysektorową działalność w obszarach 
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kompetencji więcej niż jednego organu.

Or. en

Poprawka 744
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 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów art. 42 w ramach Wspólnego 
Komitetu Europejskich Organów Nadzoru 
ustanawia się Podkomitet ds. 
Konglomeratów Finansowych.

Do celów art. 42 w ramach Wspólnego 
Komitetu ustanawia się Podkomitet ds. 
Konglomeratów Finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu.

Poprawka 745
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 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podkomitet wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego, który staje 
się również członkiem Wspólnego 
Komitetu Europejskich Organów 
Nadzoru.

Podkomitet wybiera spośród swoich 
członków przewodniczącego, który staje 
się również członkiem Wspólnego 
Komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie tekstu, jak stwierdzono w sprawozdaniu Petera Skinnera.
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Poprawka 746
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców 
posiadających odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie, z wyłączeniem 
aktualnego personelu właściwych 
organów lub innych krajowych czy 
wspólnotowych instytucji 
zaangażowanych w działalność EBA.

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców.
Tworzą ją osoby o dobrej reputacji i 
dysponujące potwierdzoną właściwą 
wiedzą oraz profesjonalnymi 
kompetencjami, w tym odpowiednio 
dużym doświadczeniem nadzorczym w 
obszarach ubezpieczeń bankowych i 
pracowniczych programów emerytalnych, 
giełd i papierów wartościowych lub 
innych usług finansowych, a także co 
najmniej dwóch członków dysponujących 
odpowiednią specjalistyczną wiedzą w 
zakresie prawa w celu udzielania 
eksperckich porad prawnych dotyczących 
wykonywania przez EBA jego uprawnień.

Or. en

Poprawka 747
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców 
posiadających odpowiednią wiedzę
i doświadczenie, z wyłączeniem 
aktualnego personelu właściwych 
organów lub innych krajowych czy 
wspólnotowych instytucji 
zaangażowanych w działalność EBA.

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców.
Tworzą ją osoby o dobrej reputacji i 
posiadające potwierdzoną właściwą 
wiedzą oraz profesjonalne kompetencje, w 
tym odpowiednio duże doświadczenie 
nadzorcze w obszarach ubezpieczeń 
bankowych i pracowniczych programów 
emerytalnych, giełd i papierów 
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wartościowych lub innych usług 
finansowych, a także co najmniej dwóch 
członków dysponujących odpowiednią 
specjalistyczną wiedzą w zakresie prawa w 
celu udzielania eksperckich porad 
prawnych dotyczących wykonywania przez 
EBA jego uprawnień.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby Komisja Odwoławcza miała dostęp do osób dysponujących 
specjalistyczną wiedzą we wszystkich możliwych obszarach, w których komisja ta może zostać 
poproszona o wydanie orzeczenia w oparciu o działania trzech sektorowych ESA. Ponadto 
należy dopilnować, aby miała ona dostęp do odpowiedniej specjalistycznej wiedzy w zakresie 
prawa, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo tego, że będzie ona musiała orzekać w 
obszarach związanych z prawnym zastosowaniem niektórych działań ESA.

Poprawka 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców 
posiadających odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie, z wyłączeniem 
aktualnego personelu właściwych organów 
lub innych krajowych czy wspólnotowych
instytucji zaangażowanych w działalność 
EBA.

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi 
sześciu członków i sześciu zastępców.
Tworzą ją osoby, z wyłączeniem 
aktualnego personelu właściwych organów 
lub innych krajowych czy unijnych
instytucji lub instytucji finansowych 
zaangażowanych w działalność EBA, o 
dobrej reputacji i dysponujące 
potwierdzoną właściwą wiedzą oraz 
profesjonalnymi kompetencjami, w tym 
odpowiednio dużym doświadczeniem 
nadzorczym w obszarach ubezpieczeń 
bankowych i pracowniczych programów 
emerytalnych, giełd i papierów 
wartościowych lub innych usług 
finansowych, a także co najmniej dwóch 
członków dysponujących odpowiednią 
specjalistyczną wiedzą w zakresie prawa w
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celu udzielania eksperckich porad 
prawnych dotyczących wykonywania przez 
EBA jego uprawnień.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera. Oczywiste jest to, że Komisja 
Odwoławcza musi korzystać z najlepszych dostępnych zasobów ludzkich.

Poprawka 749
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Odwoławcza wyznacza 
przewodniczącego.

Przewodniczący, mianowany wspólnie 
przez Radę, Komisję i Parlament 
Europejski, jest z zawodu prawnikiem.

Or. en

Poprawka 750
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Decyzje Komisji Odwoławczej 
przyjmowane są zwykłą większością 
głosów, a decydujący głos przysługuje 
przewodniczącemu.

Or. en
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Poprawka 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 752
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

– dwóch członków i dwóch zastępców 
wyznacza Rada;
– dwóch członków i dwóch zastępców 
wyznacza Komisja;
– dwóch członków i dwóch zastępców 
wyznacza Parlament Europejski.

Or. en
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Poprawka 753
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 755
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 756
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 757
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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…/… [ESMA]. 

Or. en

Poprawka 758
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 759
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EBA, Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
zapewniają Komisji Odwoławczej 
wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu.

6. EBA, Europejski Organ Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) oraz Europejski Organ 
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe)
zapewniają Komisji Odwoławczej 
wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu
za pośrednictwem Wspólnego Komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że Komisja Odwoławcza będzie działać w ramach Wspólnego Komitetu, należy 
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dopilnować, aby Wspólny Komitet udzielał tej komisji wsparcia ze strony swojego 
sekretariatu.

Poprawka 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EBA, Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
zapewniają Komisji Odwoławczej 
wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu.

6. EBA, Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejski Organ 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
zapewniają Komisji Odwoławczej 
wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu
za pośrednictwem Wspólnego Komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do podejścia określonego w sprawozdaniu Petera Skinnera.

Poprawka 761
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Komisja Odwoławcza może potwierdzić 
decyzję podjętą przez właściwy organ EBA 
lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia 
właściwemu organowi EBA. Decyzja 
Komisji Odwoławczej jest wiążąca dla 
tego organu i przyjmuje on zmienioną 
decyzję dotyczącą odnośnej sprawy.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja Odwoławcza powinna potwierdzać lub odrzucać decyzje, ale jej zadaniem nie jest 
formułowanie decyzji, które leży w kompetencjach EBA. 

Poprawka 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 763
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie i instytucje 
Unii Europejskiej, jak i wszelkie osoby 
fizyczne i osoby prawne mogą do 
Trybunału Sprawiedliwości kierować 
bezpośrednie odwołania od decyzji 
podejmowanych przez EBA, zgodnie z art. 
263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że EBA będzie organem wspólnotowym, powinien on w jak największym 
możliwym stopniu być finansowany z budżetu UE. Pozwoli to także chronić jego niezależność. 
Z tego powodu finansowanie ze strony krajowych organów nadzoru nie ma zastosowania. 

Poprawka 765
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 766
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

krajowe organy władzy publicznej 
właściwe w zakresie nadzoru nad 
instytucjami finansowymi zgodnie z 
zasadą ważenia głosów określoną w art. 3 
ust. 3 Protokołu (nr 36) w sprawie 
postanowień przejściowych załączonego 
do Traktatu o Unii Europejskiej 
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Dla celów tego artykułu, art. 
3 ust. 3 Protokołu (nr 36) w sprawie 
postanowień przejściowych ma 
zastosowanie również po upływie 
określonego w nim terminu 31 
października 2014 r.;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) finansowanie wspólnotowe zapisane
w budżecie ogólnym Unii Europejskiej 
(sekcja „Komisja”);

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że EBA będzie organem wspólnotowym, powinien on w jak największym 
możliwym stopniu być finansowany z budżetu UE. Pozwoli to także chronić jego niezależność. 
Z tego powodu finansowanie ze strony krajowych organów nadzoru nie ma zastosowania. 
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Poprawka 768
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) dotację unijną, określoną w oddzielnej 
pozycji budżetowej w Rozdziale [XII] 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opłaty uiszczane na rzecz EBA w 
przypadkach określonych w odpowiednich 
instrumentach prawa wspólnotowego.

c) opłaty uiszczane na rzecz EBA w 
przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 
3.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpośrednie składki powinny być uiszczane wyłącznie przez instytucje finansowe 
podlegające bezpośredniemu nadzorowi ze strony EBA.
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Poprawka 770
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 15 lutego każdego roku 
dyrektor wykonawczy sporządza projekt
preliminarza dochodów i wydatków na 
następny rok budżetowy i przekazuje go 
Zarządowi wraz z planem zatrudnienia. 
Każdego roku Zarząd, na podstawie 
wstępnego projektu sporządzonego przez 
dyrektora wykonawczego, przygotowuje 
preliminarz dochodów i wydatków EBA na 
następny rok budżetowy. Do dnia 31 marca 
Zarząd przekazuje Komisji preliminarz, 
w tym projekt planu zatrudnienia. Przed 
przyjęciem preliminarza projekt 
przygotowany przez dyrektora 
wykonawczego jest zatwierdzany przez 
Radę Organów Nadzoru.

1. Z wyjątkiem pierwszego roku 
funkcjonowania EBA, kończącego się 
dnia 31 grudnia 2011 r. (zob. art. 49 ust. 
6a poniżej), do dnia 15 lutego każdego 
roku dyrektor wykonawczy sporządza 
projekt preliminarza dochodów i 
wydatków na następny rok budżetowy i 
przekazuje go Zarządowi i Radzie 
Organów Nadzoru wraz z planem 
zatrudnienia. Każdego roku Zarząd, na 
podstawie wstępnego projektu 
sporządzonego przez dyrektora 
wykonawczego i zatwierdzonego przez 
Zarząd, przygotowuje preliminarz 
dochodów i wydatków EBA na następny 
rok budżetowy. Do dnia 31 marca Rada 
Organów Nadzoru przekazuje Komisji 
preliminarz, w tym projekt planu 
zatrudnienia. Przed przyjęciem 
preliminarza projekt przygotowany przez 
dyrektora wykonawczego jest 
zatwierdzany przez Zarząd.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, aby przez pierwszy rok funkcjonowania ESA, kończący się dnia 31 grudnia 
2011 r., ich budżety były przyjmowane, po przeprowadzeniu konsultacji z Komisją, przez 
członków odnośnych komitetów poziomu 3, a następnie przesyłane Radzie i Parlamentowi do 
zatwierdzenia. Ma to podstawowe znaczenie w celu zapewnienia operacyjnej niezależności 
ESA, aby organy te mogły rozpocząć działanie w oparciu o solidne podstawy finansowe. 
Niezależność tę równoważy odpowiedzialność wobec unijnych instytucji politycznych. 
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Poprawka 771
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Przez pierwszy rok funkcjonowania 
EBA, kończący się dnia 31 grudnia 2011 
r., jego budżet jest przyjmowany, po 
przeprowadzeniu konsultacji z Komisją, 
przez członków komitetu poziomu 3, a 
następnie przesyłany Radzie i 
Parlamentowi do zatwierdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, aby przez pierwszy rok funkcjonowania ESA, kończący się dnia 31 grudnia 
2011 r., ich budżety były przyjmowane, po przeprowadzeniu konsultacji z Komisją, przez
członków odnośnych komitetów poziomu 3, a następnie przesyłane Radzie i Parlamentowi do 
zatwierdzenia. Ma to podstawowe znaczenie w celu zapewnienia operacyjnej niezależności 
ESA, aby organy te mogły rozpocząć działanie w oparciu o solidne podstawy finansowe. 
Niezależność tę równoważy odpowiedzialność wobec unijnych instytucji politycznych. 

Poprawka 772
Wolf Klinz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Bez względu na powyższe przepisy, 
przez pierwszy rok funkcjonowania EBA, 
kończący się dnia 31 grudnia 2011 r., jego 
budżet jest przyjmowany, po 
przeprowadzeniu konsultacji z Komisją 
Europejską, przez członków komitetu 
poziomu 3, a następnie przesyłany władzy 
budżetowej do zatwierdzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczny jest mechanizm przejściowy, aby w krótkim czasie ułatwić osiągnięcie 
funkcjonalności.

Poprawka 773
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Regulamin pracowniczy UE nie powinien mieć zastosowania do przewodniczącego. Warunki 
zatrudnienia przewodniczącego powinny być określane przez Radę Organów Nadzoru, jak ma 
to miejsce w przypadku przewodniczącego i członków zarządu Europejskiego Banku 
Centralnego. Mając na uwadze, że przewodniczący będą wchodzić w skład ESRB i jego 
Komitetu Sterującego, odpowiednie jest przyjęcie podejścia spójnego z podejściem do EBC.

Poprawka 774
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej EBA naprawia szkody 
wyrządzone przez EBA lub przez jego 
pracowników przy wykonywaniu swoich 
obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi 

1. W przypadku odpowiedzialności 
pozaumownej EBA naprawia niedające się 
uzasadnić szkody wyrządzone przez EBA 
lub przez jego pracowników przy 
wykonywaniu swoich obowiązków 
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wspólnymi dla systemów prawnych państw 
członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości 
jest właściwy do orzekania w sporach 
dotyczących naprawy takich szkód.

zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi 
dla systemów prawnych państw 
członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości 
jest właściwy do orzekania w sporach 
dotyczących naprawy takich szkód.

Or. en

Uzasadnienie

Może dojść do sytuacji, w której działania ESA wyrządzą szkody poszczególnym instytucjom 
finansowym w imię większego dobra. Szkody takie byłyby uzasadnione w kontekście 
zapewnienia stabilności systemowej i w związku z nimi ESA nie powinna być pociągana do 
odpowiedzialności

Poprawka 775
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 776
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie Rady Organów Nadzoru 
i Zarządu, dyrektor wykonawczy, a także 

1. Członkowie Rady Organów Nadzoru 
i Zarządu, dyrektor wykonawczy, a także 
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personel EBA, w tym urzędnicy 
oddelegowani czasowo przez państwa 
członkowskie, podlegają – również po 
zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji –
wymogom dotyczącym tajemnicy 
służbowej określonym w art. 287 Traktatu 
oraz w odpowiednich przepisach prawa 
wspólnotowego w tym zakresie. 

personel EBA, w tym urzędnicy 
oddelegowani czasowo przez państwa 
członkowskie oraz wszystkie inne osoby 
wykonujące zadania na rzecz EBA na 
podstawie umów, podlegają – również po 
zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji –
wymogom dotyczącym tajemnicy 
służbowej określonym w art. 339 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
w odpowiednich przepisach prawa 
unijnego w tym zakresie. 

Or. en

Poprawka 777
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu pierwszych 18 miesięcy od dnia 
ustąpienia ze stanowiska nie rozpoczynają 
pracy w instytucjach finansowych, 
wcześniej nadzorowanych przez 
Europejski System Nadzoru 
Finansowego.

Or. en

Poprawka 778
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O wewnętrznych ustaleniach 
językowych EBA decyduje Zarząd.

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

Or. en
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Poprawka 779
Sharon Bowles

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział w pracach EBA jest otwarty także 
dla krajów trzecich, które stosują 
prawodawstwo uznane przez Unię 
Europejską za równoważne w obszarach 
kompetencji EBA, o których mowa w art. 
1 ust. 2, gdy udział ten wzmacnia spójność 
rezultatów nadzoru, którymi EBA i te 
kraje trzecie są bezpośrednio 
zainteresowane. Ich udział podlega 
wymogowi zawarcia porozumień 
administracyjnych, jak określono w art. 
18.

Or. en

Poprawka 780
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ich udział powinien prowadzić do 
skutecznej dwustronnej i wielostronnej 
wymiany informacji pomiędzy właściwymi 
organami a EBA, z pełnym 
poszanowaniem obowiązujących 
przepisów w zakresie poufności i ochrony 
danych przewidzianych w odpowiednim 
prawodawstwie wspólnotowym.

Or. en
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Poprawka 781
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja w ścisłej współpracy z 
Komitetem Europejskich Organów 
Nadzoru Bankowego, ustanowionym 
decyzją Komisji 2009/78/WE (komitet 
poziomu 3), ponosi odpowiedzialność za 
siedzibę administracyjną i początkowe 
prowadzenie działalności administracyjnej 
EBA do czasu uzyskania przez niego 
zdolności operacyjnej niezbędnej do 
wykonywania własnego budżetu.

Or. en

Uzasadnienie

CEBS powinien odgrywać rolę w ułatwianiu pomyślnego przebiegu okresu przejściowego, 
biorąc pod uwagę jego doświadczenie w kwestiach administracyjnych bezpośrednio 
odnoszących się do EBA.

Poprawka 782
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W okresie następującym po wejściu
niniejszego rozporządzenia w życie oraz 
przed ustanowieniem EBA, komitet
poziomu 3 prowadzi działania w ścisłej 
współpracy z Komisją, aby przygotować 
zastąpienie komitetu poziomu 3 przez 
EBA. Komitet poziomu 3 może prowadzić 
wszelkie przydatne działania 
przygotowawcze podlegające 
ostatecznemu zatwierdzeniu przez 
właściwe organy EBA. Obejmuje to 
określenie procedury wyboru 
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przewodniczącego i dyrektora 
wykonawczego EBA oraz członków 
Zarządu, a także zorganizowanie wyboru 
tych osób. 

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się doprecyzowanie przepisów dotyczących działań przygotowawczych, które mogą 
zostać podjęte przed ustanowieniem ESA. W celu zapewnienia efektywności konieczne jest, 
aby po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, komitety poziomu 3 mogły podejmować 
przydatne kroki w celu przygotowania ustanowienia ESA, pod warunkiem zatwierdzenia tych 
prac przygotowawczych przez odnośne organy ESA. Taki sposób działania umożliwi 
skrócenie w jak największym stopniu okresu, w jakim ESA nie będzie miał pełnej 
operacyjności z powodu nie mianowania właściwego przewodniczącego i dyrektora 
wykonawczego. 

Poprawka 783
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W okresie od wejścia niniejszego 
rozporządzenia w życie do dnia 
wyznaczenia przewodniczącego i członków 
zarządu oraz mianowania dyrektora 
wykonawczego tymczasowym 
przewodniczącym EBA jest 
przewodniczący istniejącego komitetu 
poziomu 3. W tym czasie EBA jest 
zarządzane przez sekretarza generalnego 
tego komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się doprecyzowanie przepisów dotyczących działań przygotowawczych, które mogą 
zostać podjęte przed ustanowieniem ESA. W celu zapewnienia efektywności konieczne jest, 
aby po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, komitety poziomu 3 mogły podejmować 
przydatne kroki w celu przygotowania ustanowienia ESA, pod warunkiem zatwierdzenia tych 
prac przygotowawczych przez odnośne organy ESA. Taki sposób działania umożliwi 
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skrócenie w jak największym stopniu okresu, w jakim ESA nie będzie miał pełnej 
operacyjności z powodu nie mianowania właściwego przewodniczącego i dyrektora 
wykonawczego. 

Poprawka 784
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EBA jest uznawany za następcę 
prawnego Komitetu Europejskich 
Organów Nadzoru Bankowego. 
Najpóźniej w dniu ustanowienia EBA 
wszystkie aktywa i zobowiązania oraz 
wszystkie prowadzone operacje Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru 
Bankowego zostaną automatycznie 
przeniesione na EBA. Komitet 
Europejskich Organów Nadzoru 
Bankowego sporządza oświadczenie 
określające jego sytuację pod względem 
aktywów i zobowiązań na dzień 
dokonywania tego przeniesienia. 
Oświadczenie to jest audytowane i 
zatwierdzane przez jego członków i przez 
Komisję. 

Or. en

Poprawka 785
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W celu umożliwienia niezakłóconego 
przejścia pracowników do EBA wszystkim 
pracownikom posiadającym umowę o 
pracę, o której mowa w ust. 1, w tym 
umowy o oddelegowanie, proponuje się 
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pracowników w różnych grupach 
zaszeregowania określonych w planie 
zatrudnienia EBA.

możliwość zawarcia umów na czas 
określony na równoważnych lub 
porównywalnych warunkach 
ekonomicznych i prawnych, zgodnie w 
właściwymi ramami prawnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się określenie konkretnych postanowień przejściowych odnoszących się do 
obecnych pracowników komitetów poziomu 3.

Poprawka 786
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia organ uprawniony do 
zawierania umów przeprowadzi 
wewnętrzną procedurę kwalifikacyjną 
ograniczoną do pracowników 
posiadających umowę zawartą z komitetem 
poziomu 3 lub jego sekretariatem w celu 
sprawdzenia umiejętności, operatywności i 
uczciwości zatrudnianych osób. 
Wewnętrzna procedura wyboru powinna 
w pełni uwzględniać umiejętności i 
doświadczenia wykazywane przez daną 
osobę w wykonywaniu jej obowiązków 
przed przeniesieniem.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się określenie konkretnych postanowień przejściowych odnoszących się do 
obecnych pracowników komitetów poziomu 3.
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Poprawka 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ciągu trzech lat od daty określonej w 
art. 67 akapit drugi, a następnie co trzy lata 
Komisja analizuje niniejsze 
rozporządzenie, a w szczególności 
funkcjonowanie art. 23, i publikuje ogólne 
sprawozdanie dotyczące doświadczeń 
zgromadzonych w związku z działalnością 
EBA oraz stosowaniem procedur 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane poprawki mają na celu określenie zobowiązania Komisji do przedkładania 
wniosków mających na celu doprecyzowanie koncepcji obowiązków budżetowych państw 
członkowskich i do aktualizowania przedmiotowego rozporządzenia, aby zapewnić jego 
spójność z wszelkimi ewentualnymi postępami, które będą rezultatem wdrażania ramowych 
uregulowań wspólnotowych dotyczących zarządzania w sytuacji kryzysowej w sektorze 
bankowości, które ostatnio są przedmiotem konsultacji Komisji.

Poprawka 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W ciągu trzech lat od daty określonej w 
art. 67 akapit drugi, a następnie co trzy lata 
Komisja analizuje niniejsze 
rozporządzenie, a w szczególności 
funkcjonowanie art. 23, i publikuje ogólne 
sprawozdanie dotyczące doświadczeń 
zgromadzonych w związku z działalnością 
EBA oraz stosowaniem procedur 
ustanowionych w niniejszym 
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rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane poprawki mają na celu określenie zobowiązania Komisji do przedkładania 
wniosków mających na celu doprecyzowanie koncepcji obowiązków budżetowych państw 
członkowskich i do aktualizowania przedmiotowego rozporządzenia, aby zapewnić jego 
spójność z wszelkimi ewentualnymi postępami, które będą rezultatem wdrażania ramowych 
uregulowań wspólnotowych dotyczących zarządzania w sytuacji kryzysowej w sektorze 
bankowości, które ostatnio są przedmiotem konsultacji Komisji.

Poprawka 789
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to obejmuje ocenę 
funkcjonowania grupy zainteresowanych 
stron oraz jej ewentualne wzmocnienie na 
rzecz wprowadzenia obowiązku 
wydawania tych zaleceń.

Or. en

Poprawka 790
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja sporządza swoje sprawozdanie, 
uwzględniając wnioski w sprawie rozwoju 
EBA i ESFS składane przez Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości, ustanowioną na mocy art. 
22, Radę Organów Nadzoru, ustanowioną 
na mocy art. 26, oraz Wspólny Komitet, 
ustanowiony na mocy art. 40. Wnioski te 
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będą załączane do sprawozdania, które 
opublikuje Komisja. Komisja uwzględnia 
również opinie innych grup 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 791
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to m.in. zawiera przegląd 
wydajności EBA w odniesieniu do art. 6, 
stosowania klauzuli w sprawie środków 
ochronnych na mocy art. 23 oraz 
funkcjonowania ESFS w odniesieniu do 
art. 39. Zawiera ono propozycje dotyczące 
sposobu dalszego rozwijania roli EBA i 
ESFS w celu stworzenia zintegrowanej 
europejskiej architektury nadzorczej, w 
tym – w razie konieczności – propozycje 
dotyczące zmian w traktacie i 
prawodawstwie sektorowym. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu nadania ESA uprawnień do prowadzenia bezpośredniego nadzoru na szczeblu UE 
konieczna jest zmiana wszystkich właściwych sektorowych aktów prawodawczych lub 
wprowadzenie zmian do traktatu, aby zapobiegać ograniczaniu na mocy traktatu uprawnień 
ostrożnościowych nadawanych organom. Komisja powinna uwzględnić tę opcję podczas 
przygotowywania propozycji dotyczących sposobu rozwijania ESA.
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Poprawka 792
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w kierunku 
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach objętych 
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywaniem we Wspólnocie, a 
także powinno być przedkładane 
Parlamentowi i Radzie wraz z wszelkimi 
odpowiednimi propozycjami zmiany 
niniejszego rozporządzenia. Ocena 
zostanie przygotowana na podstawie 
szeroko zakrojonych konsultacji, w tym z 
Grupą Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowane poprawki mają na celu określenie zobowiązania Komisji do przedkładania 
wniosków mających na celu doprecyzowanie koncepcji obowiązków budżetowych państw 
członkowskich i do aktualizowania przedmiotowego rozporządzenia, aby zapewnić jego 
spójność z wszelkimi ewentualnymi postępami, które będą rezultatem wdrażania ramowych 
uregulowań wspólnotowych dotyczących zarządzania w sytuacji kryzysowej w sektorze 
bankowości, które ostatnio są przedmiotem konsultacji Komisji.

Poprawka 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów dokonanych w kierunku 
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach objętych 
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywaniem we Wspólnocie, a 
także powinno być przedkładane 
Parlamentowi i Radzie wraz z wszelkimi 
odpowiednimi propozycjami zmiany 
niniejszego rozporządzenia. Ocena 
zostanie przygotowana na podstawie 
szeroko zakrojonych konsultacji, w tym z 
Grupą Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane poprawki mają na celu określenie zobowiązania Komisji do przedkładania 
wniosków mających na celu doprecyzowanie koncepcji obowiązków budżetowych państw 
członkowskich i do aktualizowania przedmiotowego rozporządzenia, aby zapewnić jego 
spójność z wszelkimi ewentualnymi postępami, które będą rezultatem wdrażania ramowych 
uregulowań wspólnotowych dotyczących zarządzania w sytuacji kryzysowej w sektorze 
bankowości, które ostatnio są przedmiotem konsultacji Komisji.
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Poprawka 795
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Sprawozdanie to zawiera również ocenę 
postępów, jakie osiągnięto w realizacji 
celów EBA, oraz postępów w kierunku 
konwergencji i integracji w zakresie 
regulacji i nadzoru w dziedzinach objętych 
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych 
i ich rozwiązywaniem w Unii 
Europejskiej. Jednocześnie w 
sprawozdaniu tym poddaje się ocenie 
sposób, w jaki system pokrywa koszty 
wynikające z jego bieżącego 
funkcjonowania, oraz w jaki sposób 
można osiągnąć ich pełną internalizację, 
uwzględniając cykliczność. Ocena zostanie 
przygotowana na podstawie szeroko 
zakrojonych konsultacji, w tym z Grupą 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości.

Or. en

Poprawka 796
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja sporządza sprawozdanie, 
uwzględniając wnioski Zainteresowanych 
Stron z Sektora Bankowości, Rady 
Organów Nadzorczych i Wspólnego 
Komitetu. Wnioski te są załączone do 
sprawozdania, które opublikuje Komisja. 
Komisja uwzględnia również opinie 
innych grup zainteresowanych stron.
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Poprawka 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Sprawozdanie Komisji poddaje ocenie 
między innymi: poziom konwergencji w 
zakresie standardowych praktyk 
nadzorczych osiągnięty przez organy 
krajowe; funkcjonowanie kolegiów 
organów nadzorczych; mechanizm 
nadzoru instytucji transgranicznych, w 
szczególności instytucji o wymiarze 
europejskim; funkcjonowanie przepisów 
art. 23 w sprawie zabezpieczenia i organu 
nadzoru; konwergencję w zakresie 
regulacji i nadzoru w dziedzinach 
objętych zarządzaniem w sytuacjach 
kryzysowych i ich rozwiązywaniem w Unii 
oraz to, czy nadzór ostrożnościowy i 
nadzór nad prowadzeniem działalności 
powinny być połączone czy oddzielne. 
Zawiera ono propozycje dotyczące 
sposobu dalszego rozwijania roli EBA i 
ESFS w celu stworzenia zintegrowanej 
europejskiej architektury nadzorczej. 
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2a. Parlament Europejski i Rada 
dokonują przeglądu niniejszego 
rozporządzenia na podstawie 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, i 
decydują, czy zadania i organizacja ESRB 
powinny zostać zmienione.  
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