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Poprawka 266
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS oraz 
zapewnienia wspólnego, jednolitego i 
spójnego stosowania prawa UE, EIOPA 
wydaje wytyczne i zalecenia skierowane 
do krajowych organów nadzoru lub 
instytucji finansowych. Jeżeli EIOPA jest 
uprawniony na mocy przepisów do 
opracowywania standardów technicznych 
zgodnie z art. 7, wydaje on wytyczne i 
zalecenia dopiero po przjęciu tych 
standardów.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze wydaje się zagwarantowanie, żeby wytyczne lub zalecenia nie zastąpiły 
standardów, jakie przepisy przewidują w tym zakresie: jest tokwestia pewności prawnej. 
Ponadto, zgodnie z nadrzędnym celem opracowania solidnego jednolitego zbioru przepisów, 
zachęta i legislacyjny mandat dla ESA upoważniającyc do proponowania standardów 
powinny być bardzo silne.  

Poprawka 267
Kay Swinburne

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu EIOPA informuje 
Parlament Europejski, Radę i Komisję o 
wydanych przez siebie wytycznych i 
zaleceniach. EIOPA może również 
poinformować te instytucje o wszystkich 
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krajowych organach, które nie 
zastosowały się do wytycznych i zaleceń 
oraz o tym, jak EIOPA zamierza 
zagwarantować, że jego zalecenia i 
wytyczne będą przestrzegane w 
przyszłości.

Or. en

Poprawka 268
Corien Wortmann-Kool

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed wydaniem wytycznych i zaleceń 
EIOPA przeprowadza otwarte konsultacje 
społeczne z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści z 
tym związanych, zgodnie z najlepszymi 
wzorcami stosowanymi przez organy 
krajowe. EIOPA zasięga opinii lub porady 
Grup Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, o której mowa w art. 22.

Or. en

Uzasadnienie

Otwarte konsultacje społeczne z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym porady 
Grup Zainteresowanych Stron z Sektora Ubezpieczeń, Reasekuracji i Pracowniczych 
Programów Emerytalnych, są konieczne w celu przeanalizowania ewentualnych odnośnych 
kosztów i korzyści przed wydaniem wytycznych i zaleceń. 
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Poprawka 269
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 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA przeprowadza konsultacje 
publiczne w sprawie tych wytycznych i 
zaleceń, a także analizuje ewentualne 
koszty i korzyści z nimi związane. EIOPA 
zasięga opinii lub porady Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń, Reasekuracji i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, o którym mowa w art. 22.

Or. en

Poprawka 270
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne i zalecenia są publikowane na 
stronie internetowej EIOPA.

Or. en

Poprawka 271
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe organy nadzoru dokładają 
wszelkich starań, aby zastosować się do 

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

Or. en

Poprawka 272
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu dwóch miesięcy od wydania 
wytycznej lub zalecenia, każdy właściwy 
organ decyduje, czy zamierza zastosować 
się do tej wytycznej czy zalecenia. W 
przypadku gdy właściwy organ nie stosuje 
tych wytycznych lub zaleceń, informuje 
EIOPA o powodach takiego 
postępowania. EIOPA może, 
indywidualnie w każdym przypadku, 
podjąć decyzję o opublikowaniu takich 
powodów przedstawionych przez właściwy 
organ. 

Or. en

Poprawka 273
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po wydaniu danej wytycznej lub danego 
zalecenia każda jednostka finansowa 
przedstawia co roku jasne i szczegółowe 
sprawozdanie o tym, czy ich przestrzegają.

Or. en
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Poprawka 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rocznym sprawozdaniu EIOPA 
wymienia organy krajowe, które nie 
zastosowały się do wydanych wytycznych i 
zaleceń, oraz informuje, jak EIOPA 
zamierza zagwarantować ich 
przestrzeganie w przyszłości. 
Sprawozdanie zawiera także analogiczne 
informacje w odniesieniu do większych 
podmiotów finansowych.

Or. en

Poprawka 275
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 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy krajowy organ nadzoru 
nie stosuje tych wytycznych lub zaleceń, 
informuje EIOPA o powodach takiego 
postępowania.

W swoim sprawozdaniu w sprawie 
działalności, o którym mowa w art. 32 
ust. 6, EIOPA informuje Parlament 
Europejski, Radę i Komisję o wydanych
wytycznych i zaleceniach, wymieniając 
organy krajowe, które się do nich nie 
zastosowały oraz informując, jak Organ 
zamierza zagwarantować ich 
przestrzeganie w przyszłości.

Or. en
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Poprawka 276
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie stosuje we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w szczególności nie zapewniając 
spełnienia przez instytucje finansowe 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie, EIOPA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu.

1. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie zastosował we właściwy 
sposób prawodawstwa, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, i gdy wydaje się to być 
naruszeniem prawa unijnego, w 
szczególności nie zapewniając spełnienia 
przez instytucje finansowe wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie, 
EIOPA posiada uprawnienia określone w 
ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 277
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie stosuje we właściwy sposób
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w szczególności nie zapewniając 
spełnienia przez instytucje finansowe 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie, EIOPA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu. 

1. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie zastosował prawnie wiążących 
aktów oraz prawodawstwa, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, lub zastosował je w 
sposób, który wydaje się stanowić 
naruszenie prawa Unii Europejskiej, w 
szczególności nie zapewniając spełnienia
przez instytucje finansowe wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie, 
EIOPA posiada uprawnienia określone 
w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie stosuje we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w szczególności nie zapewniając 
spełnienia przez instytucje finansowe 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie, EIOPA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu. 

1. W przypadku gdy krajowy organ nie 
zastosował we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w tym standardów technicznych 
przyjętych zgodnie z art. 7, 
w szczególności nie zapewniając 
spełnienia przez instytucje finansowe 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie, EIOPA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania spójnego stosowania standardów technicznych EIOPA powinien 
być uprawniony do prowadzenia dochodzeń w sprawie ewentualnych naruszeń w ich 
stosowaniu.

Poprawka 279
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek jednego bądź większej 
liczby krajowych organów nadzoru, 
Komisji lub z własnej inicjatywy i po 
poinformowaniu krajowego organu 
nadzoru, którego to dotyczy, EIOPA może 
przeprowadzać dochodzenia w sprawie 
domniemanego niewłaściwego stosowania 
prawa wspólnotowego.

2. Na wniosek jednego bądź większej 
liczby właściwych organów, Parlamentu 
Europejskiego, Komisji, Rady, Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Ubezpieczeń i Reasekuracji lub z własnej 
inicjatywy i po poinformowaniu 
właściwego organu, którego to dotyczy, 
EIOPA może przeprowadzać dochodzenia 
w sprawie domniemanego naruszenia lub 
niezastosowania prawa Unii.
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Or. en

Poprawka 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.  W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie zapewnił przestrzegania prawa 
wspólnotowego w ciągu miesiąca od 
otrzymania zalecenia od EIOPA, Komisja 
może, po uzyskaniu informacji od EIOPA 
lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję
nakładającą na krajowy organ nadzoru 
obowiązek podjęcia działań niezbędnych 
do przestrzegania prawa wspólnotowego.

4. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie zapewnił przestrzegania prawa 
Unii w ciągu dziesięciu dni roboczych od 
otrzymania zalecenia od EIOPA, ten 
ostatni podejmuje decyzję ustalającą 
właściwe stosowanie prawodawstwa 
poddanego dochodzeniu EIOPA. 

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków i przyczynienia się do stworzenia pewności prawnej 
w dziedzinie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów nadzorujących EIOPA 
powinien mieć uprawnienia do stwierdzania wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej. Proponowane poprawki umożliwią ponadto Komisji uniknięcie wszelkich 
niekoniecznych interwencji, gdyż nie naruszają procedury określonej w ust. 1, 2 i 3, która 
pozostawia organom krajowym możliwość uniknięcia naruszenia poprzez dostosowanie się do 
zaleceń EBA w ciągu miesiąca.

Poprawka 281
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 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie zapewnił przestrzegania prawa 
wspólnotowego w ciągu miesiąca od 
otrzymania zalecenia od EIOPA, Komisja 

4. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie zapewnił przestrzegania prawa 
UE w ciągu dziesięciu dni roboczych od 
otrzymania zalecenia od EIOPA zgodnie z 



AM\811328PL.doc 11/72 PE439.921v02-00

PL

może, po uzyskaniu informacji od EIOPA 
lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję 
nakładającą na krajowy organ nadzoru 
obowiązek podjęcia działań niezbędnych 
do przestrzegania prawa wspólnotowego.

ust. 3, EIOPA przyjmuje decyzję 
nakładającą na krajowy organ nadzoru 
obowiązek podjęcia działań niezbędnych 
do przestrzegania prawa Unii 
Europejskiej. 

Or. en

Poprawka 282
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie zapewnił przestrzegania prawa 
wspólnotowego w ciągu miesiąca od 
otrzymania zalecenia od EIOPA, Komisja 
może, po uzyskaniu informacji od EIOPA 
lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję
nakładającą na krajowy organ nadzoru 
obowiązek podjęcia działań niezbędnych 
do przestrzegania prawa wspólnotowego.

4. W przypadku gdy krajowy organ 
nadzoru nie zapewnił przestrzegania prawa 
wspólnotowego w ciągu dwudziestu dni 
roboczych od otrzymania zalecenia od 
EIOPA, Komisja może, po uzyskaniu 
informacji od EIOPA lub z własnej 
inicjatywy, wydać formalną opinię
nakładającą na krajowy organ nadzoru 
obowiązek podjęcia działań niezbędnych 
do przestrzegania prawa Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje taką decyzję 
najpóźniej w terminie trzech miesięcy od 
przyjęcia zalecenia. Komisja może 
przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

EIOPA podejmuje taką decyzję najpóźniej 
w terminie jednego miesiąca od przyjęcia 
zalecenia.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków i przyczynienia się do stworzenia pewności prawnej 
w dziedzinie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów nadzorujących EIOPA 
powinien mieć uprawnienia do stwierdzania wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej. Proponowane poprawki umożliwią ponadto Komisji uniknięcie wszelkich 
niekoniecznych interwencji, gdyż nie naruszają procedury określonej w ust. 1, 2 i 3, która 
pozostawia organom krajowym możliwość uniknięcia naruszenia poprzez dostosowanie się do 
zaleceń EBA w ciągu miesiąca.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmuje taką decyzję 
najpóźniej w terminie trzech miesięcy od 
przyjęcia zalecenia. Komisja może 
przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

EIOPA podejmuje taką decyzję najpóźniej 
w terminie jednego miesiąca od przyjęcia 
zalecenia. 

Or. en

Poprawka 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

EIOPA dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków i przyczynienia się do stworzenia pewności prawnej 
w dziedzinie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów nadzorujących EIOPA 
powinien mieć uprawnienia do stwierdzania wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej. Proponowane poprawki umożliwią ponadto Komisji uniknięcie wszelkich 
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niekoniecznych interwencji, gdyż nie naruszają procedury określonej w ust. 1, 2 i 3, która 
pozostawia organom krajowym możliwość uniknięcia naruszenia poprzez dostosowanie się do 
zaleceń EBA w ciągu miesiąca.

Poprawka 286
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 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

EIOPA dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Or. en

Poprawka 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA i krajowe organy nadzoru 
przekazują Komisji wszelkie niezbędne 
informacje.

Krajowe organy nadzoru przekazują 
EIOPA wszelkie niezbędne informacje.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków i przyczynienia się do stworzenia pewności prawnej 
w dziedzinie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów nadzorujących EIOPA 
powinien mieć uprawnienia do stwierdzania wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej. Proponowane poprawki umożliwią ponadto Komisji uniknięcie wszelkich 
niekoniecznych interwencji, gdyż nie naruszają procedury określonej w ust. 1, 2 i 3, która 
pozostawia organom krajowym możliwość uniknięcia naruszenia poprzez dostosowanie się do 
zaleceń EBA w ciągu miesiąca.
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Poprawka 288
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 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA i krajowe organy nadzoru 
przekazują Komisji wszelkie niezbędne 
informacje. 

Krajowe organy nadzoru przekazują 
EIOPA wszelkie niezbędne informacje. 

Or. en

Poprawka 289
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, krajowy organ nadzoru informuje 
Komisję i EIOPA o działaniach, jakie 
podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać 
decyzję Komisji.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, krajowy organ nadzoru informuje 
Komisję i EIOPA o działaniach, jakie 
podjął, lub zamierza podjąć, aby 
zastosować się do formalnej opinii
Komisji.

Or. en

Poprawka 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, krajowy organ nadzoru informuje 
Komisję i EIOPA o działaniach, jakie 

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, krajowy organ nadzoru informuje 
Komisję i Organ o działaniach, jakie 
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podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać 
decyzję Komisji.

podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać 
decyzję EIOPA.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków i przyczynienia się do stworzenia pewności prawnej 
w dziedzinie stosowania jednolitego zbioru unijnych przepisów nadzorujących EIOPA 
powinien mieć uprawnienia do stwierdzania wszelkich ewentualnych naruszeń prawa Unii 
Europejskiej.

Poprawka 291
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 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, krajowy organ nadzoru informuje 
Komisję i EIOPA o działaniach, jakie 
podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać 
decyzję Komisji.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania decyzji, o której mowa w 
ust. 4, krajowy organ nadzoru informuje 
Komisję i Organ o działaniach, jakie 
podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać 
decyzję EIOPA.

Or. en

Poprawka 292
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji, o której mowa w ust. 4 
niniejszego artykułu, w okresie w niej 
przewidzianym, oraz w przypadku gdy 
konieczne jest terminowe zaradzenie 

skreślony
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nieprzestrzeganiu przepisów przez krajowy 
organ nadzoru, w celu utrzymania bądź 
przywrócenia równych warunków 
konkurencji na rynku lub zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
finansowego i jego stabilności, oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć 
decyzję indywidualną, skierowaną do 
instytucji finansowej, zobowiązującą ją do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.
Decyzja EIOPA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4. 

Or. en

Poprawka 293
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 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się
do decyzji, o której mowa w ust. 4 
niniejszego artykułu, w okresie w niej 
przewidzianym, oraz w przypadku gdy 
konieczne jest terminowe zaradzenie 
nieprzestrzeganiu przepisów przez krajowy 
organ nadzoru, w celu utrzymania bądź 
przywrócenia równych warunków
konkurencji na rynku lub zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
finansowego i jego stabilności, oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy krajowy organ nadzoru nie 
stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 
4 niniejszego artykułu, w okresie w niej 
przewidzianym, oraz w przypadku gdy 
konieczne jest terminowe zaradzenie 
nieprzestrzeganiu przepisów przez krajowy 
organ nadzoru, w celu utrzymania bądź 
przywrócenia równych warunków 
konkurencji na rynku lub zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
finansowego i jego stabilności, EIOPA 
może na mocy przepisów, o których mowa 
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mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć 
decyzję indywidualną, skierowaną do 
instytucji finansowej, zobowiązującą ją do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.

w art. 1 ust. 2, przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do instytucji 
finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia 
działań niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z prawa Unii 
Europejskiej, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

Or. en

Poprawka 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji, o której mowa w ust. 4 
niniejszego artykułu, w okresie w niej 
przewidzianym, oraz w przypadku gdy 
konieczne jest terminowe zaradzenie 
nieprzestrzeganiu przepisów przez krajowy 
organ nadzoru, w celu utrzymania bądź 
przywrócenia równych warunków 
konkurencji na rynku lub zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
finansowego i jego stabilności, oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć 
decyzję indywidualną, skierowaną do 
instytucji finansowej, zobowiązującą ją do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy krajowy organ nadzoru nie 
stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 
4 niniejszego artykułu, w okresie w niej 
przewidzianym, oraz w przypadku gdy 
konieczne jest terminowe zaradzenie 
nieprzestrzeganiu przepisów przez krajowy 
organ nadzoru, w celu utrzymania bądź 
przywrócenia równych warunków 
konkurencji na rynku lub zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
finansowego i jego stabilności, EIOPA 
może na mocy przepisów, o których mowa 
w art. 1 ust. 2, przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do instytucji 
finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia 
działań niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z prawa Unii 
Europejskiej, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

Or. en
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Uzasadnienie

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Poprawka 295
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji, o której mowa w ust. 4 
niniejszego artykułu, w okresie w niej 
przewidzianym, oraz w przypadku gdy 
konieczne jest terminowe zaradzenie 
nieprzestrzeganiu przepisów przez krajowy 
organ nadzoru, w celu utrzymania bądź 
przywrócenia równych warunków 
konkurencji na rynku lub zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
finansowego i jego stabilności, oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do instytucji 
finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia 
działań niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z prawa 
wspólnotowego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy krajowy organ nadzoru nie 
stosuje się do formalnej opinii, o której 
mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w 
okresie w niej przewidzianym, oraz w 
przypadku gdy konieczne jest terminowe 
zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów w 
celu utrzymania bądź przywrócenia 
równych warunków konkurencji na rynku 
lub zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności, oraz w przypadku gdy 
odpowiednie wymogi przewidziane w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do instytucji finansowych, 
EIOPA może przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do instytucji 
finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia 
działań niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z prawa Unii 
Europejskiej, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

Or. en
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Poprawka 296
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja EIOPA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4.

Decyzja EIOPA jest zgodna z formalną 
opinią wydaną przez Komisję na mocy ust. 
4.

Or. en

Poprawka 297
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 9 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja EIOPA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4. 

Decyzja EIOPA jest zgodna z decyzją 
przyjętą na mocy ust. 4. 

Or. en

Poprawka 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja EIOPA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4.

Decyzja EIOPA jest zgodna z decyzją 
przyjętą na mocy ust. 4.

Or. en
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Uzasadnienie

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Poprawka 299
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 9 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy adresat decyzji odmawia 
zastosowania się do prawa Unii lub 
szczególnej decyzji podjętej przez EIOPA, 
ten ostatni może wnieść sprawę do sądów 
krajowych, w tym złożyć wniosek o 
zastosowanie tymczasowych środków 
zaradczych.

Or. en

Poprawka 300
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie koszty prawne lub sądowe 
spowodowane procedurą opisaną w 
pierwszym akapicie są ponoszone przez 
Komisję w imieniu EIOPA.

Or. en
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Poprawka 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Decyzje przyjęte na mocy ust. 6 mają 
zastosowanie w stosownych przypadkach 
do wszystkich odnośnych instytucji 
finansowych, które działają w ramach 
niedostosowanej jurysdykcji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków w przypadkach, gdy EIOPA przyjmuje indywidualną 
decyzję skierowaną do danej instytucji finansowej decyzja taka powinna mieć także 
zastosowanie do wszystkich innych podmiotów rynkowych, krajowych i transgranicznych, 
działających w odnośnym państwie członkowskim. Zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” 
powinna mieć zastosowanie do działań podejmowanych przez właściwy organ w reakcji na 
decyzje EIOPA, a nie tylko być „zgodna” z tymi decyzjami.

Poprawka 302
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie działania podjęte przez krajowe 
organy nadzoru w związku z sytuacją 
faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na 
mocy ust. 4 lub 6, są zgodne z tymi 
decyzjami.

Podejmując działania w związku z 
kwestiami będącymi przedmiotem
formalnej opinii na mocy ust. 4 lub decyzji 
na mocy ust. 6, właściwe organy stosują 
się do formalnej opinii lub decyzji, w 
zależności od przypadku.

Or. en
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Poprawka 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie działania podjęte przez krajowe 
organy nadzoru w związku z sytuacją 
faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na 
mocy ust. 4 lub 6, są zgodne z tymi 
decyzjami.

Podejmując działania w związku z 
kwestiami będącymi przedmiotem decyzji 
na mocy ust. 4 lub 6, krajowe organy 
nadzoru stosują się do takiej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania równych warunków w przypadkach, w których EIOPA przyjmuje 
skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną, taka decyzja powinna mieć też 
zastosowanie do innych uczestników rynku (krajowych i zagranicznych), którzy działają w 
danym państwie członkowskim. Zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” powinna mieć 
zastosowanie do działań podejmowanych przez właściwy organ w reakcji na decyzje EIOPA, 
a nie tylko być „zgodna” z tymi decyzjami.

Poprawka 304
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Decyzje przyjęte na mocy ust. 3 mają 
zastosowanie do wszystkich odnośnych 
instytucji finansowych, które działają w 
ramach niedostosowanej jurysdykcji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania równych warunków w przypadkach, w których EIOPA przyjmuje 
skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną dotyczącą spójnego stosowania 
przepisów, taka decyzja powinna mieć też zastosowanie do innych uczestników rynku 
(krajowych i zagranicznych), którzy działają w danym państwie członkowskim.
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Poprawka 305
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 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W swoim sprawozdaniu EIOPA 
wymienia organy krajowe i instytucje 
finansowe, które nie zastosowały się do 
decyzji, o których mowa w ust. 4 i 6.

Or. en

Poprawka 306
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10
Działania podejmowane w sytuacjach 

nadzwyczajnych

skreślony

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego 
we Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
EIOPA, Rady lub ESRB, może przyjąć 
skierowaną do EIOPA decyzję w sprawie 
istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.
2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EIOPA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
krajowe organy nadzoru do podjęcia 
niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
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ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i 
ich stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.
3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji, o której mowa w ust. 2, w 
okresie w niej przewidzianym oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć 
skierowaną do instytucji finansowej 
decyzję indywidualną zobowiązującą tę 
instytucję do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.
4. Decyzje przyjęte na mocy ust. 3 
zastępują wszelkie decyzje przyjęte 
wcześniej przez krajowe organy nadzoru w 
tej samej sprawie.
Wszelkie działania podjęte przez krajowe 
organy nadzoru w związku z sytuacją 
faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na 
mocy ust. 2 lub 3, są zgodne z tymi 
decyzjami.

Or. en
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Poprawka 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek EIOPA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EIOPA decyzję w sprawie istnienia
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, ESRB, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek EIOPA, 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji może wydać ostrzeżenie 
informujące o wystąpieniu sytuacji 
nadzwyczajnej. Ostrzeżenie to umożliwia 
EIOPA przyjęcie indywidualnych decyzji, 
o których mowa w ust. 3, bez dodatkowych 
wymogów.

Or. en

Uzasadnienie

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Poprawka 308
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 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, co może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
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finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek EIOPA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EIOPA decyzję w sprawie istnienia
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, ESRB, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek EIOPA, 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji, może wydać ostrzeżenie 
informujące o wystąpieniu sytuacji 
nadzwyczajnej, aby umożliwić EIOPA 
przyjęcie indywidualnych decyzji, o 
których mowa w ust. 3, bez dodatkowych 
wymogów.

Or. en

Poprawka 309
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
EIOPA, Rady lub ESRB, może przyjąć 
skierowaną do EIOPA decyzję w sprawie 
istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, Rada, po 
przeprowadzeniu odpowiednich 
konsultacji z Komisją, ESRB oraz w 
odpowiednich przypadkach z europejskimi 
organami nadzoru, może przyjąć 
skierowaną do EIOPA decyzję w sprawie 
istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 310
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek EIOPA,
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EIOPA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, Komisja lub 
przewodniczący EIOPA, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Rady, ESRB, 
Parlamentu Europejskiego lub grupy 
zainteresowanych stron, może przyjąć 
decyzję w sprawie istnienia sytuacji 
nadzwyczajnej dla celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 311
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek EIOPA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EIOPA decyzję w sprawie istnienia
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, ESRB, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek EIOPA, 
Parlamentu Europejskiego lub państwa 
członkowskiego, może wydać ostrzeżenie 
informujące o wystąpieniu sytuacji 
nadzwyczajnej dla celów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 312
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek EIOPA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EIOPA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, które może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności, bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, Rada, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek EIOPA lub 
ESRB, może przyjąć skierowaną do 
EIOPA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 313
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Natychmiast po wydaniu ostrzeżenia 
Rada informuje o tym jednocześnie 
Parlament Europejski, ESRB, Komisję i 
europejski organ nadzoru.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Natychmiast po wydaniu ostrzeżenia 
ESRB informuje o tym jednocześnie 
Parlament Europejski, Radę, Komisję i 
EIOPA.

Or. en

Poprawka 315
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EIOPA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
krajowe organy nadzoru do podjęcia 
niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli ESRB wydaje ostrzeżenie na 
mocy ust. 1 lub jeżeli Parlament 
Europejski, Rada lub Komisja, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek EIOPA bądź 
państwa członkowskiego, przyjmuje 
decyzję w sprawie wystąpienia podobnych 
lub uzasadnionych okoliczności, w 
których konieczne jest skoordynowane 
działanie organów krajowych w celu 
reakcji na niekorzystny rozwój sytuacji, 
mogący poważnie zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu i integralności rynków 
finansowych, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego Unii lub jego części, 
EIOPA, nie mając obowiązku spełniania 
dalszych wymogów, może przyjąć 
indywidualne decyzje zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 



PE439.921v02-00 30/72 AM\811328PL.doc

PL

systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EIOPA może przyjąć
indywidualne decyzje zobowiązujące 
krajowe organy nadzoru do podjęcia 
niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli ESRB jest zdania, że 
skoordynowane działanie krajowych 
organów jest niezbędne w związku z 
niekorzystnym rozwojem sytuacji, który 
może zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, EIOPA przyjmuje 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu 
likwidacji takich zagrożeń poprzez 
zapewnienie spełniania przez instytucje 
finansowe i krajowe organy nadzoru 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie jednolitego unijnego rynku usług finansowych wymaga skoordynowanych działań 
celem sprostania potencjalnym sytuacjom nadzwyczajnym, ponieważ kryzys w jednym 
państwie członkowskim mógłby szybko rozprzestrzenić się poza jego grancie. W związku z tym 
konieczne jest wyjaśnienie, że możliwość podejmowania przez EIOPA decyzji stosowanych 
bezpośrednio do właściwych organów krajowych wchodzi w zakres kompetencji EIOPA jako 
organu ułatwiającego i koordynującego działania krajowe.



AM\811328PL.doc 31/72 PE439.921v02-00

PL

Poprawka 317
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 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EIOPA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
krajowe organy nadzoru do podjęcia 
niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli ESRB przyjmie decyzję na mocy 
ust. 1, EIOPA może przyjąć indywidualne 
decyzje zobowiązujące krajowe organy 
nadzoru do podjęcia niezbędnych działań 
zgodnych z niniejszym rozporządzeniem i 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 318
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 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EIOPA może przyjąć
indywidualne decyzje zobowiązujące 
krajowe organy nadzoru do podjęcia 
niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 

2. W przypadku ogłoszenia sytuacji 
nadzwyczajnej na mocy ust. 1, EIOPA 
przyjmuje indywidualne decyzje konieczne 
do zagwarantowania, że krajowe organy 
nadzoru podejmą niezbędne działania 
zgodne z prawodawstwem, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, 
które mogą zagrozić prawidłowemu 
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funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 319
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EIOPA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
krajowe organy nadzoru do podjęcia 
niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. W przypadku ogłoszenia sytuacji 
nadzwyczajnej na mocy ust. 1, EIOPA 
może przyjąć decyzje skierowane do 
właściwych organów państw 
członkowskich, zobowiązujące je do 
podjęcia niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en
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Poprawka 320
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EIOPA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
krajowe organy nadzoru do podjęcia 
niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. W przypadku ogłoszenia sytuacji 
nadzwyczajnej na mocy ust. 1, EIOPA 
może przyjąć decyzje skierowane do 
krajowych organów nadzoru państw 
członkowskich, zobowiązujące je do 
podjęcia niezbędnych działań zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności, bądź też stabilności całego 
systemu finansowego we Wspólnocie lub 
jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
krajowe organy nadzoru wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 321
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, EIOPA aktywnie 
ułatwia i w razie potrzeby koordynuje 
wszelkie działania podejmowane przez 
odpowiednie właściwe organy krajowe.

Or. en
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Poprawka 322
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych lub 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii lub jego części, EIOPA aktywnie 
ułatwia i w razie potrzeby koordynuje 
wszelkie działania podejmowane przez 
odpowiednie właściwe organy krajowe.

Or. en

Poprawka 323
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Rada dokonuje przeglądu decyzji, o 
której mowa w ust. 1, w odpowiednich 
odstępach czasu i w każdym przypadku co 
najmniej raz w miesiącu, a także 
stwierdza, że sytuacja nadzwyczajna 
przestała istnieć natychmiast, gdy stanie 
się to faktem.

Or. en
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Poprawka 324
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Rada dokonuje przeglądu decyzji, o 
której mowa w ust. 1, w odpowiednich 
odstępach czasu i w każdym przypadku co 
najmniej raz w miesiącu, a także 
stwierdza, że sytuacja nadzwyczajna 
przestała istnieć natychmiast, gdy stanie 
się to faktem.

Or. en

Poprawka 325
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji, o której mowa w ust. 2, w 
okresie w niej przewidzianym oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć 
skierowaną do instytucji finansowej 
decyzję indywidualną zobowiązującą tę 
instytucję do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Możliwość stosowania przez EIOPA środków bezpośrednich wobec instytucji finansowych 
mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której instytucje finansowe staną wobec konfliktu 
lojalności wobec krajowego organu bieżącego nadzoru i wobec EIOPA. W celu uniknięcia 
niepewności prawej wszystkie decyzje należy kierować do spółek poprzez krajowy organ 
nadzoru. 

Poprawka 326
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji, o której mowa w ust. 2, w 
okresie w niej przewidzianym oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć 
skierowaną do instytucji finansowej 
decyzję indywidualną zobowiązującą tę 
instytucję do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

skreślony

Or. en
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Poprawka 327
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji, o której mowa w ust. 2, w 
okresie w niej przewidzianym oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć 
skierowaną do instytucji finansowej 
decyzję indywidualną zobowiązującą tę 
instytucję do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z tego 
prawodawstwa, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość stosowania przez EIOPA środków bezpośrednich wobec instytucji finansowych 
mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której instytucje finansowe staną wobec konfliktu 
lojalności wobec krajowego organu bieżącego nadzoru i wobec EIOPA. W celu uniknięcia 
niepewności prawej wszystkie decyzje należy kierować do spółek poprzez krajowy organ 
nadzoru. 

Poprawka 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
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do decyzji, o której mowa w ust. 2, w 
okresie w niej przewidzianym oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć
skierowaną do instytucji finansowej 
decyzję indywidualną zobowiązującą tę 
instytucję do podjęcia działań niezbędnych 
do wypełnienia jej obowiązków 
wynikających z tego prawodawstwa, w 
tym do zaprzestania określonych praktyk.

przypadku gdy krajowy organ nadzoru nie 
stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 
2, w okresie w niej przewidzianym EIOPA, 
zgodnie z odpowiednimi wymogami 
przewidzianymi w prawodawstwie, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, przyjmuje
skierowaną do instytucji finansowej 
decyzję indywidualną zobowiązującą tę 
instytucję do podjęcia działań niezbędnych 
do wypełnienia jej obowiązków 
wynikających z tego prawodawstwa, w 
tym do zaprzestania określonych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia stabilności jednolitego rynku UE nie należy ograniczać zakresu decyzji 
indywidualnych stosowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w przypadku sytuacji 
nadzwyczajnych.

Poprawka 329
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 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji, o której mowa w ust. 2, w 
okresie w niej przewidzianym oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć
skierowaną do instytucji finansowej 
decyzję indywidualną zobowiązującą tę 
instytucję do podjęcia działań niezbędnych 
do wypełnienia jej obowiązków 
wynikających z tego prawodawstwa, w 

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy właściwy organ nie stosuje 
się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w 
okresie w niej przewidzianym EIOPA, 
zgodnie z odpowiednimi wymogami 
przewidzianymi w prawodawstwie, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, przyjmuje
skierowaną do instytucji finansowej 
decyzję indywidualną zobowiązującą tę 
instytucję do podjęcia działań niezbędnych 
do wypełnienia jej obowiązków 
wynikających z tego prawodawstwa, w 
tym do zaprzestania określonych praktyk.
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tym do zaprzestania określonych praktyk.

Or. en

Poprawka 330
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 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji, o której mowa w ust. 2, w 
okresie w niej przewidzianym oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych, EIOPA może przyjąć
skierowaną do instytucji finansowej
decyzję indywidualną zobowiązującą tę 
instytucję do podjęcia działań niezbędnych 
do wypełnienia jej obowiązków 
wynikających z tego prawodawstwa, w 
tym do zaprzestania określonych praktyk.

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy krajowy organ nadzoru nie 
stosuje się do decyzji, EIOPA, zgodnie z 
odpowiednimi wymogami przewidzianymi 
w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, przyjmuje skierowaną do uczestnika 
rynków finansowych decyzję 
indywidualną zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jego obowiązków 
wynikających z tego prawodawstwa, w 
tym do zaprzestania określonych praktyk.

Or. en

Poprawka 331
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 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy adresat decyzji 
odmawia zastosowania się do prawa Unii 
lub szczególnej decyzji podjętej przez 



PE439.921v02-00 40/72 AM\811328PL.doc

PL

EIOPA, EIOPA może wnieść sprawę do 
sądów krajowych, w tym złożyć wniosek o 
zastosowanie tymczasowych środków 
zaradczych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu wzmocnienia uprawnień EIOPA zgodnie ze sprawozdaniem S. Giegolda.

Poprawka 332
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Decyzje przyjęte na mocy ust. 3 
zastępują wszelkie decyzje przyjęte 
wcześniej przez krajowe organy nadzoru w 
tej samej sprawie.

skreślony

Wszelkie działania podjęte przez krajowe 
organy nadzoru w związku z sytuacją 
faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na 
mocy ust. 2 lub 3, są zgodne z tymi 
decyzjami.

Or. en

Poprawka 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie działania podjęte przez krajowe 
organy nadzoru w związku z sytuacją 
faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na 
mocy ust. 2 lub 3, są zgodne z tymi 
decyzjami.

Wszelkie działania podjęte przez właściwe 
organy w związku z sytuacją faktyczną, 
będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 
2 lub 3, są zgodne z tymi decyzjami. W 
przypadku braku zgodności właściwe 
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organy przekazują ESRB i EIOPA 
należyte uzasadnienie na piśmie.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” stanowiłaby zachętę dla właściwych organów krajowych 
do stosowania się do decyzji EIOPA mających na celu rozwiązanie potencjalnych sytuacji 
nadzwyczajnych.

Poprawka 334
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja dokonuje przeglądu tej 
decyzji w regularnych odstępach czasu i w 
każdym przypadku na wniosek ESA, 
ESRB lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, by również ESA mogła stwierdzać zaistnienie sytuacji nadzwyczajnej. 

Poprawka 335
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 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. ESRB dokonuje przeglądu decyzji, o 
której mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek EIOPA, Parlamentu 
Europejskiego, Rady lub Komisji.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie EIOPA, Radzie, Parlamentowi Europejskiemu lub Komisji 
prawa do wystąpienia z wnioskiem o przegląd decyzji o ogłoszeniu sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 336
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 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. ESRB dokonuje w regularnych 
odstępach czasu i w każdym przypadku na 
wniosek Parlamentu Europejskiego lub 
EIOPA przeglądu decyzji, o której mowa 
w ust. 1.

Or. en

Poprawka 337
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeżeli ESRB przyjmuje decyzję na 
mocy z ust. 1, ESRB dokonuje przeglądu 
tej decyzji w regularnych odstępach czasu 
i w każdym przypadku na wniosek 
EIOPA, Parlamentu Europejskiego, Rady 
lub Komisji, a także stwierdza w 
odpowiednich przypadkach, że sytuacja 
nadzwyczajna przestała istnieć.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy ściśle monitorować sytuację nadzwyczajną, o której mowa w art. 10. Ponadto ESRB 
powinna mieć możliwość ogłoszenia, że sytuacja nadzwyczajna przestała istnieć.

Poprawka 338
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 10 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W swoim sprawozdaniu EIOPA 
określa indywidualne decyzje skierowane 
do organów krajowych i instytucji 
finansowych w trybie ust. 3 i 4.

Or. en

Poprawka 339
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
W przypadku gdy sytuacja nadzwyczajna 
wymaga natychmiastowych działań przed 
podjęciem decyzji przez ESRB, EIOPA 
może przyjmować decyzje, które mają 
ogólne i bezpośrednie zastosowanie do 
instytucji finansowych. O tych 
nadzwyczajnych środkach należy 
niezwłocznie powiadomić ESRB. Jeżeli 
ESRB nie potwierdzi sytuacji 
nadzwyczajnej w ciągu 15 dni od chwili 
takiego powiadomienia, środki wygasają.

Or. en
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Uzasadnienie

Istnieją przypadki, w których środki należy przyjąć w bardzo krótkim czasie i w których 
trudno byłoby czekać na przeprowadzenie pełnej procedury decyzyjnej ESRB. W związku z 
tym należałoby umożliwić ESA podejmowanie decyzji nadzwyczajnych pod warunkiem, że 
ESRB będzie niezwłocznie powiadamiana o tym fakcie, decyzje te nie będą obowiązywały 
dłużej niż dwa tygodnie lub do czasu potwierdzenia statusu sytuacji nadzwyczajnej przez 
ESRB. 

Poprawka 340
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
właściwy organ nie wyraża zgody na 
stosowanie procedury, na podjęte działanie 
lub jego niepodjęcie przez inny właściwy 
organ w przypadkach określonych w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, na wniosek jednego lub więcej 
właściwych organów, których to dotyczy, 
EIOPA może pomóc w rozstrzygnięciu 
sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 
2. 

Or. en

Poprawka 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Bez uszczerbku dla uprawnień (1) Bez uszczerbku dla uprawnień 
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ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2, z wyjątkiem 
przypadków, w których przepisy określone 
w art. 1 ust. 2 wskazują, że ostateczna 
odpowiedzialność spoczywa na organie 
sprawującym nadzór nad grupą.

Or. de

Uzasadnienie

Celem Solvency II jest wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór nad grupą. Na 
przykład organ ten podejmuje ostateczną decyzję o zatwierdzeniu „modelu wewnętrznego 
grupy”, jeżeli odnośne organy nadzoru nie osiągnęły porozumienia zbiorowego. Organ 
sprawujący nadzór nad grupą odpowiada za nadzór na poziomie grupy. Tej jednoznacznej 
odpowiedzialności nie należy osłabiać mechanizmem, który umożliwiałby niezadowolonym 
organom krajowym zwracanie się do EIOPA w celu uzyskania odmiennej decyzji. 

Poprawka 342
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
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którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, a nie wskazano, 
że ostateczna odpowiedzialność spoczywa 
na organie sprawującym nadzór nad 
grupą, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
objąć główną rolę we wspieraniu organów 
w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli prawodawstwo branżowe wskazuje już, że ostateczna odpowiedzialność spoczywa na 
organie sprawującym nadzór nad grupą (np. w dyrektywie Solvency II), to należy wyjaśnić, że 
zasada ta przeważa nad uprawnieniami ESA. W przeciwnym wypadku mogłoby dochodzić do 
nieporozumień w kwestii nadrzędności prawodawstwa branżowego i uprawnień ESA, które w 
ostatecznym rozrachunku wynikają z tego właśnie prawodawstwa.

Poprawka 343
Jean-Paul Gauzès

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w przypadkach 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, na wniosek jednego 
lub więcej krajowych organów nadzoru, 
których to dotyczy, EIOPA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.
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pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

Or. en

Poprawka 344
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2. 

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, a nie wskazano, 
że ostateczna odpowiedzialność spoczywa 
na organie sprawującym nadzór nad 
grupą, na wniosek jednego lub więcej 
krajowych organów nadzoru, których to 
dotyczy, EIOPA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli ESA zastosują wobec instytucji finansowych środki bezpośrednie, to instytucje 
finansowe mogą stanąć wobec konfliktu lojalności względem krajowego organu bieżącego 
nadzoru i względem ESA. Może to prowadzić w sytuacji, w której spółki będą zmuszone 
stosować sprzeczne lub niespójne decyzje. By uniknąć niepewności prawej, wszystkie decyzje 
należy kierować do spółek poprzez krajowy organ nadzoru.
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Poprawka 345
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 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek jednego lub 
więcej krajowych organów nadzoru, 
których to dotyczy, EIOPA obejmuje
główną rolę we wspieraniu organów w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2 do 4.

Or. en

Poprawka 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
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jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, a nie wskazano, 
że ostateczna odpowiedzialność spoczywa 
na organie sprawującym nadzór nad 
grupą, na wniosek jednego lub więcej 
krajowych organów nadzoru, których to 
dotyczy, EIOPA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

Or. it

Uzasadnienie

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

Poprawka 347
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 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
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państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

państwa członkowskiego, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek jednego lub 
więcej krajowych organów nadzoru, 
których to dotyczy, EIOPA może objąć 
główną rolę we wspieraniu organów w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2 do 4.

Or. en

Poprawka 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

(1) Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek co 
najmniej jednej trzeciej krajowych 
organów nadzoru, które są zobowiązane do 
współpracy, EIOPA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Celem dyrektywy Solvency II z 2009 r. jest wzmocnienie roli organu sprawującego nadzór 
nad grupą, który zdaje sobie doskonale sprawę z zaistniałej sytuacji. Organ sprawujący 
nadzór nad grupą odpowiada za nadzór na poziomie grupy. Tej jednoznacznej 
odpowiedzialności nie należy osłabiać mechanizmem, który umożliwiałby niezadowolonym 
organom krajowym zwracanie się do EIOPA w celu uzyskania odmiennej decyzji. 
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Poprawka 349
Gianni Pittella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, na wniosek 
jednego lub więcej krajowych organów 
nadzoru, których to dotyczy, EIOPA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z
procedurą określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
krajowy organ nadzoru nie wyraża zgody 
na stosowanie procedury, na podjęte 
działanie lub jego niepodjęcie przez inny 
krajowy organ nadzoru w dziedzinach, w 
których zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana 
jest współpraca, koordynacja lub wspólny 
proces decyzyjny ze strony krajowych 
organów nadzoru więcej niż jednego 
państwa członkowskiego, a nie wskazano, 
że ostateczna odpowiedzialność spoczywa 
na organie sprawującym nadzór nad 
grupą, na wniosek jednego lub więcej 
krajowych organów nadzoru, których to 
dotyczy, EIOPA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2. 

Or. it

Poprawka 350
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 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego krajowe 
organy nadzoru nie rozstrzygną sporu, 
EIOPA może podjąć decyzję 
zobowiązującą te organy do podjęcia 

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego krajowe 
organy nadzoru nie rozstrzygną sporu, 
EIOPA zgodnie z art. 29 ust. 1 akapit 
drugi podejmuje decyzję rozstrzygającą 
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konkretnych działań lub powstrzymania 
się od działań w celu rozstrzygnięcia sporu
zgodnie z prawem wspólnotowym.

spór i zobowiązującą te organy do 
rozstrzygnięcia kwestii zgodnie z prawem 
UE, ze skutkiem wiążącym dla 
zainteresowanych właściwych organów.

Or. en

Poprawka 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego krajowe 
organy nadzoru nie rozstrzygną sporu, 
EIOPA może podjąć decyzję 
zobowiązującą te organy do podjęcia 
konkretnych działań lub powstrzymania się 
od działań w celu rozstrzygnięcia sporu 
zgodnie z prawem wspólnotowym.

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego krajowe 
organy nadzoru nie rozstrzygną sporu, 
EIOPA może podjąć decyzję 
zobowiązującą te organy do podjęcia 
konkretnych działań lub powstrzymania się 
od działań w celu rozstrzygnięcia sporu, ze 
skutkiem wiążącym dla zainteresowanych 
właściwych organów, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa UE.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia skutecznego i rzeczywistego nadzoru oraz pewności prawa, a także w 
celu wspierania zaufania wśród nadzorujących decyzje EIOPA mające na celu rozwiązanie 
sporu powinny być wiążące dla podmiotów, których dotyczą. Ramy prawne UE nie pozwalają 
przyznać EIOPA swobody decyzyjnej. Uprawnienie EIOPA do rozwiązywania sporów w 
sprawach nadzoru nie może zatem być „zgodne z” prawem wspólnotowym. To uprawnienie 
do rozwiązywania sporów powinno raczej mieć na celu zapewnienie zgodności z prawem UE. 
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Poprawka 352
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego krajowe 
organy nadzoru nie rozstrzygną sporu, 
EIOPA może podjąć decyzję 
zobowiązującą te organy do podjęcia 
konkretnych działań lub powstrzymania się 
od działań w celu rozstrzygnięcia sporu 
zgodnie z prawem wspólnotowym.

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego krajowe 
organy nadzoru nie rozstrzygną sporu, 
EIOPA może podjąć decyzję 
zobowiązującą te organy do podjęcia 
konkretnych działań lub powstrzymania się 
od działań w celu rozstrzygnięcia sporu, 
aby zapewnić przestrzeganie prawa UE.

Or. en

Poprawka 353
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji EIOPA, a w ten sposób nie 
zapewnia spełniania przez instytucję 
finansową wymogów mających do niej 
bezpośrednie zastosowanie na mocy 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, EIOPA może przyjąć skierowaną 
do instytucji finansowej decyzję 
indywidualną, zobowiązującą tę instytucję 
do podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk. 

skreślony

Or. en
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Poprawka 354
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 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się 
do decyzji EIOPA, a w ten sposób nie 
zapewnia spełniania przez instytucję 
finansową wymogów mających do niej 
bezpośrednie zastosowanie na mocy 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, EIOPA może przyjąć skierowaną do 
instytucji finansowej decyzję 
indywidualną, zobowiązującą tę instytucję 
do podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy krajowy organ nadzoru nie 
stosuje się do decyzji EIOPA, a w ten 
sposób nie zapewnia spełniania przez 
uczestnika rynków finansowych wymogów 
mających do niego bezpośrednie 
zastosowanie na mocy prawodawstwa, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, EIOPA 
przyjmuje skierowaną do uczestnika 
rynków finansowych decyzję 
indywidualną, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jego obowiązków 
wynikających z prawa UE, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.

Or. en

Poprawka 355
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 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIOPA przyczynia się do promowania 
skutecznego i spójnego funkcjonowania 
kolegiów organów nadzorczych, a także 
wspiera spójność stosowania prawa 
wspólnotowego w tych kolegiach.

1. EIOPA przyczynia się do promowania i 
monitorowania skutecznego, efektywnego
i spójnego funkcjonowania kolegiów 
organów nadzorczych, a także wspiera 
spójność stosowania prawa UE w tych 
kolegiach.

Or. en
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Poprawka 356
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. We współpracy z organami nadzoru 
działającymi w kolegiach organów 
nadzorczych EIOPA identyfikuje i 
gromadzi, w stosownych przypadkach, 
wszelkie istotne informacje przekazywane 
przez krajowe organy nadzoru, w celu 
ułatwienia prac tych kolegiów.

3. EIOPA pomaga organom nadzoru 
działającym w kolegiach organów 
nadzorczych, identyfikuje i gromadzi, w 
stosownych przypadkach, wszelkie istotne 
informacje przekazywane przez krajowe 
organy nadzoru, w celu ułatwienia prac 
tych kolegiów. EIOPA w pełni uwzględnia 
istniejące ustalenia między właściwymi 
organami krajowymi a organami nadzoru 
z krajów trzecich, biorąc pod uwagę 
główne grupy zarządzania kryzysowego 
kolegiów międzynarodowych, które mają 
pełny dostęp do informacji. EIOPA jest 
członkiem grup zarządzania kryzysowego.

Or. en

Poprawka 357
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA tworzy centralny system, za 
pomocą którego informacje te 
udostępniane są krajowym organom 
nadzoru w kolegiach organów 
nadzorczych i zarządza tym systemem.

skreślony

Or. en
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Poprawka 358
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 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EIOPA może wydawać normy 
techniczne, wytyczne i zalecenia przyjęte 
zgodnie z art. 7 i 8 w celu harmonizacji 
funkcjonowania nadzoru i najlepszych 
praktyk przyjętych przez kolegia organów 
nadzorczych.

Or. en

Poprawka 359
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Prawnie wiążąca rola mediatora 
powinna umożliwić nowym Organom 
rozwiązywanie sporów między właściwymi 
organami krajowymi zgodnie z procedurą 
określoną w art. 11.

Or. en

Uzasadnienie

EIOPA powinna mieć możliwość rozwiązania (trwającego) sporu między dwoma organami 
nadzoru zgodnie z procedurą określoną w art. 11. 
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Poprawka 360
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 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Prawnie wiążąca rola mediatora 
powinna umożliwić nowym Organom 
rozwiązywanie sporów między krajowymi 
organami nadzorczymi zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11. W razie 
niemożności osiągnięcia porozumienia 
między organami nadzorczymi instytucji 
transgranicznej EIOPA powinien być 
uprawniony do podejmowania decyzji 
nadzorczych mających bezpośrednie 
zastosowanie do danej instytucji.

Or. en

Poprawka 361
Kay Swinburne

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 a
Nadzór nad instytucjami finansowymi o 

wymiarze unijnym
Organy krajowe sprawują nadzór 
ostrożnościowy nad instytucjami 
finansowymi o wymiarze unijnym.
We współpracy z Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego i z właściwymi 
organami EIOPA opracowuje model 
informacyjny dla istotnych instytucji w 
celu zapewnienia należytego zarządzania 
ich ryzykiem systemowym.
Z myślą o ochronie europejskich 
deponentów EIOPA ułatwia lepszą 
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koordynację systemów gwarancji 
depozytów działających w UE.

Or. en

Poprawka 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Rozwój EIOPA

EIOPA rozwija się w oparciu o najlepsze 
wzorce uznane na szczeblu UE i na 
szczeblu międzynarodowym. Jednym z 
kierunków działania może być 
ustanowienie nowego szczebla 
bezpośredniego nadzoru, sprawowanego 
przez EIOPA. W celu uniknięcia zakłóceń 
międzynarodowych i wzmocnienia 
Europejskiego Systemu Nadzoru 
Finansowego należy wnikliwie ocenić i 
przeanalizować wprowadzenie 
bezpośredniego nadzoru, aby uzyskać 
wartość dodaną w zakresie nadzoru 
dużych instytucji finansowych, z których 
wiele ma charakter globalny i działa w 
UE. Dotyczy to przede wszystkim dużych 
instytucji finansowych oferujących 
bankowość hurtową lub inną działalność, 
która może stwarzać ryzyko systemowe dla 
rynku wewnętrznego, a także systemowych 
instytucji finansowych określonych i 
wskazanych na szczeblu 
międzynarodowym. Kwestia ta podlega 
dalszemu rozważeniu podczas pierwszego 
przeglądu niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z art. 66, co powinno nastąpić 
najpóźniej trzy lata po jego wejściu w 
życie.

Or. en



AM\811328PL.doc 59/72 PE439.921v02-00

PL

Poprawka 363
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 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nadzór nad instytucjami finansowymi o 

wymiarze unijnym
1. Organy krajowe prowadzą nadzór 
ostrożnościowy instytucji finansowych o 
wymiarze unijnym, występując w 
charakterze przedstawiciela EIOPA i 
przestrzegając wydanych przez niego 
instrukcji, w celu zagwarantowania, że w 
całej UE stosowane są takie same zasady 
nadzoru. 
2. EIOPA przekazuje projekty przepisów 
nadzorczych jednocześnie Komisji, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Komisja zatwierdza projekty przepisów 
nadzorczych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 lub 8. 
3. Decyzja podjęta przez Radę Organów 
Nadzoru zgodnie z procedurą określoną w 
art. 29 ust. 1 określa istotne instytucje 
ubezpieczeniowe o wymiarze unijnym. 
Kryteria wskazywania takich instytucji 
finansowych uwzględniają kryteria 
ustalone przez Radę Stabilności 
Finansowej, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy oraz Bank Rozrachunków 
Międzynarodowych.
4. We współpracy z Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego EIOPA opracowuje 
model informacyjny dla istotnych 
instytucji ubezpieczeniowych w celu 
zagwarantowania należytego zarządzania 
ich ryzykiem systemowym. 
5. W celu zapewnienia 
współodpowiedzialności instytucji 
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ubezpieczeniowych o wymiarze unijnym, 
ochrony interesów europejskich 
ubezpieczających i uposażonych oraz 
ograniczenia kosztów systemowego 
kryzysu finansowego obciążających 
podatników ustanawia się Europejski 
Ubezpieczeniowy Program Gwarancyjny 
(zwany dalej Programem). Rolą 
Programu będzie również wspieranie 
instytucji finansowych UE borykających 
się z trudnościami, w przypadku, gdy 
trudności te mogą stanowić zagrożenie dla 
stabilności finansowej jednolitego rynku 
finansowego UE. Program jest 
finansowany ze składek tych instytucji.
Składki te zastępują składki na rzecz 
krajowych ubezpieczeniowych programów 
gwarancyjnych o podobnym charakterze.
6. Jeżeli skumulowane środki ze składek 
instytucji ubezpieczeniowych nie 
wystarczą do rozwiązania kryzysu, 
Program ma zdolność zwiększenia swoich 
środków poprzez emisję instrumentów 
dłużnych. W wyjątkowych okolicznościach 
państwa członkowskie mogą ułatwić 
emisję instrumentów dłużnych przez 
Program poprzez gwarancje, za opłatą 
odpowiednio odzwierciedlającą 
poniesione ryzyko. Państwa członkowskie 
mają udział w tych gwarancjach zgodnie z 
kryteriami określonymi w ust. 7.
7. Jeżeli w skrajnych, wyjątkowych 
okolicznościach i w kontekście kryzysu 
systemowego następuje upadłość jednej 
lub kilku instytucji, a dostępne środki są 
niewystarczające, to państwa 
członkowskie dotknięte tą sytuacją 
rozwiązują problem tego obciążenia 
zgodnie z zasadami określonymi w 
odpowiednio zmienionym protokole 
ustaleń.
8. W przypadku instytucji finansowych 
UE uczestniczących w Programie 
członkostwo w nim zastępuje członkostwo 
w dotychczasowych krajowych 
ubezpieczeniowych programach 
gwarancyjnych. Programem kieruje 
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Zarząd powoływany przez Europejski 
Organ Nadzoru (ubezpieczenia i 
pracownicze programy emerytalne) na 
okres pięciu lat. Członkowie Zarządu są 
wybierani spośród pracowników organów 
krajowych. Program ustanawia również 
Radę Konsultacyjną złożoną z instytucji 
finansowych uczestniczących w 
Programie.

Or. en

Poprawka 364
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 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nadzór nad instytucjami finansowymi o 

wymiarze unijnym
1. EIOPA występuje w charakterze 
czołowego właściwego organu w 
odniesieniu do nadzoru instytucji 
finansowych o wymiarze unijnym 
prowadzących działalność w UE. Działa 
on za pośrednictwem właściwych organów 
krajowych, które występują w charakterze 
organu, któremu przekazano 
uprawnienia. 
2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 7a do 7d w celu określenia 
cech instytucji finansowych o wymiarze 
unijnym. Akty te mają formę decyzji i 
zawierają wykaz instytucji uznawanych za 
instytucje finansowe o wymiarze unijnym 
prowadzące działalność w UE. 
3. Kryteria wskazywania takich instytucji 
finansowych obejmują co najmniej: 
udział w rynku państw członkowskich, w 
których instytucja finansowa prowadzi 
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działalność, sumę aktywów, udział 
rynkowy w sumie aktywów UE oraz 
własność końcową z siedzibą w UE lub 
poza UE.
Jeżeli instytucja finansowa działa w 
różnych sektorach, Europejski Organ 
Nadzoru (Wspólny Komitet) decyduje, 
która część Organu występuje w roli 
czołowego właściwego organu.

Or. en

Poprawka 365
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 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
Nadzór nad transgranicznymi 

instytucjami finansowymi
1. W celu zapewnienia 
współodpowiedzialności instytucji 
finansowych o wymiarze unijnym, 
ochrony interesów europejskich 
deponentów i ograniczenia kosztów 
systemowego kryzysu finansowego 
obciążających podatników ustanawia się 
Europejski Fundusz Ochrony Finansowej 
(zwany dalej „Funduszem”). Rolą 
Funduszu jest wspieranie instytucji 
finansowych UE borykających się z 
trudnościami, jeżeli trudności te mogą 
stanowić zagrożenie dla stabilności 
finansowej jednolitego rynku finansowego 
UE. Fundusz jest finansowany ze składek 
z tych instytucji. Składki te mogą zastąpić 
składki na rzecz krajowych funduszy o 
podobnym charakterze.
2. Jeżeli skumulowane środki ze składek 
uczestników rynku nie są wystarczające 
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do rozwiązania kryzysu, Fundusz ma 
możliwość zwiększenia swoich środków 
poprzez emisję instrumentów dłużnych. 
Państwa członkowskie mogą w 
wyjątkowych okolicznościach ułatwić 
emisję instrumentów dłużnych przez 
Fundusz poprzez gwarancje, za opłatą 
odpowiednio odzwierciedlającą 
poniesione ryzyko. Państwa członkowskie 
mają udział w tych gwarancjach zgodnie z 
kryteriami określonymi w ust. 3.
3. Jeżeli w skrajnych, wyjątkowych 
okolicznościach i w kontekście kryzysu 
systemowego następuje upadłość jednej 
lub kilku instytucji, a dostępne środki są 
niewystarczające, to państwa 
członkowskie dotknięte tą sytuacją 
rozwiązują problem tego obciążenia 
zgodnie z następującymi kryteriami: 
wpływ gospodarczy kryzysu na dotknięte 
państwa członkowskie i depozyty, aktywa, 
rozkład przepływu dochodów instytucji 
dotkniętych tą sytuacją.
4. W przypadku instytucji finansowych 
UE uczestniczących w Funduszu 
członkostwo w nim zastępuje członkostwo 
w dotychczasowych systemach krajowych. 
Funduszem administruje Zarząd 
powoływany przez Europejski Organ 
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe) na 
okres pięciu lat. Członkowie Zarządu są 
wybierani spośród pracowników organów 
krajowych. Fundusz ustanawia również 
Radę Konsultacyjną złożoną z instytucji 
finansowych uczestniczących w 
Funduszu.

Or. en
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Poprawka 366
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na mocy dwustronnej umowy krajowe 
organy nadzoru mogą przekazywać swoje 
zadania i obowiązki innym krajowym 
organom nadzoru. 

1. Państwa członkowskie zezwalają 
właściwym organom na przekazywanie 
ich zadań i obowiązków innym krajowym 
organom nadzoru na mocy umowy 
dwustronnej, z zastrzeżeniem warunków 
określonych w niniejszym artykule.
Państwa członkowskie mogą określić 
szczególne warunki, które należy spełnić, 
zanim właściwe organy tych państw zawrą 
takie porozumienia; mogą również 
ograniczyć zakres przekazania do 
elementów niezbędnych do skutecznego 
nadzoru nad transgranicznymi 
instytucjami lub grupami finansowymi.

Or. en

Poprawka 367
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na mocy dwustronnej umowy krajowe
organy nadzoru mogą przekazywać swoje 
zadania i obowiązki innym krajowym 
organom nadzoru. 

1. Na mocy umowy właściwe organy mogą 
przekazywać swoje zadania i obowiązki 
innym właściwym organom. 

Or. en
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Poprawka 368
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EIOPA ułatwia przekazywanie zadań i 
obowiązków pomiędzy krajowymi 
organami nadzoru poprzez identyfikowanie 
zadań i obowiązków, które mogą zostać 
przekazane lub być wspólnie wykonywane, 
oraz poprzez promowanie najlepszych 
praktyk. 

2. EIOPA ułatwia przekazywanie zadań i 
obowiązków pomiędzy krajowymi 
organami nadzoru poprzez identyfikowanie 
zadań i obowiązków, które mogą zostać 
przekazane lub być wspólnie wykonywane, 
oraz poprzez promowanie najlepszych 
praktyk i przygotowywanie odpowiednich 
ram wielostronnych. 

Or. en

Poprawka 369
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EIOPA ułatwia przekazywanie zadań i 
obowiązków pomiędzy krajowymi 
organami nadzoru poprzez identyfikowanie 
zadań i obowiązków, które mogą zostać 
przekazane lub być wspólnie wykonywane, 
oraz poprzez promowanie najlepszych 
praktyk. 

2. EIOPA zachęca do przekazywania
zadań i obowiązków pomiędzy krajowymi 
organami nadzoru i ułatwia je poprzez 
identyfikowanie zadań i obowiązków, 
które mogą zostać przekazane lub być 
wspólnie wykonywane, oraz poprzez 
promowanie najlepszych praktyk. 

Or. en
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Poprawka 370
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przekazanie obowiązków skutkuje 
ponownym podziałem kompetencji 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. Procedurę, 
egzekwowanie oraz kontrolę 
administracyjną i sądową przekazanych 
obowiązków reguluje prawo mające 
zastosowanie na terytorium podległym 
organowi, któremu przekazano obowiązki.

Or. en

Uzasadnienie

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Poprawka 371
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIOPA publikuje w odpowiedni sposób 
zawarte przez krajowe organy nadzoru 
porozumienia w sprawie przekazania zadań 
i obowiązków, tak aby wszystkie 
zainteresowane strony były należycie 

EIOPA publikuje w odpowiedni sposób 
zawarte przez krajowe organy nadzoru 
porozumienia w sprawie przekazania zadań 
i obowiązków, tak aby wszystkie 
zainteresowane strony były należycie 
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poinformowane. poinformowane. Porozumienia te 
zawierają odniesienie do odpowiednich 
obowiązków zainteresowanych 
właściwych organów.

Or. en

Poprawka 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Nie zawiera się porozumień 
dwustronnych dotyczących przekazania 
zadań i obowiązków instytucjom 
wskazanym jako istotne transgraniczne 
instytucje finansowe na mocy art. 12a.

Or. en

Poprawka 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zachęcanie do tworzenia najlepszych 
wzorców, w tym skutecznego i 
konstruktywnego dialogu między 
organami krajowymi a zainteresowanymi 
stronami, obejmującymi konsumentów 
oraz związki reprezentujące pracowników 
sektora jako składowe wspólnej kultury 
nadzoru;

Or. en
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Uzasadnienie

Organy nadzoru na szczeblu krajowym mogą wiele zyskać na zaangażowaniu w ich działania 
zainteresowanych stron, np. pracowników czy konsumentów. Pracownicy danych sektorów 
mogą być źródłem ważnych informacji na temat obecnych metod działania w biznesie 
(struktury wynagrodzeń, systemów zachęt, umiejętności, warunków pracy) oraz ich 
oddziaływania na profil ryzyka firm.

Poprawka 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zapewnianie uwzględniania przez 
organy informacji pochodzących od 
pracowników na temat metod działania w 
biznesie, jeśli chodzi o strukturę 
wynagrodzeń, zachęty, umiejętności oraz 
warunki pracy;

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzoru na szczeblu krajowym mogą wiele zyskać na zaangażowaniu w ich działania 
zainteresowanych stron, np. pracowników czy konsumentów. Pracownicy danych sektorów 
mogą być źródłem ważnych informacji na temat obecnych metod działania w biznesie 
(struktury wynagrodzeń, systemów zachęt, umiejętności, warunków pracy) oraz ich 
oddziaływania na profil ryzyka firm.

Poprawka 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej 
jakości jednolitych standardów 
nadzorczych, w tym w zakresie standardów 
sprawozdawczości;

c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej 
jakości jednolitych standardów 
nadzorczych, w tym w zakresie standardów 
sprawozdawczości i rachunkowości;
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Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzoru na szczeblu krajowym mogą wiele zyskać na zaangażowaniu w ich działania 
zainteresowanych stron, np. pracowników czy konsumentów. Pracownicy danych sektorów 
mogą być źródłem ważnych informacji na temat obecnych metod działania w biznesie 
(struktury wynagrodzeń, systemów zachęt, umiejętności, warunków pracy) oraz ich 
oddziaływania na profil ryzyka firm.

Poprawka 376
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej 
jakości jednolitych standardów 
nadzorczych, w tym w zakresie standardów 
sprawozdawczości;

c) przyczynianie się, poprzez doradzanie 
odpowiednim organom UE i organom 
międzynarodowym, do ułatwiania 
tworzenia wysokiej jakości jednolitych 
standardów nadzorczych, w tym w zakresie 
standardów sprawozdawczości i 
rachunkowości;

Or. en

Uzasadnienie

ESA powinna zapewniać doradztwo dla europejskich i międzynarodowych organów 
decydujących o standardach, gdy zachodzi konieczność ujednolicenia standardów 
międzynarodowych, lecz nie powinna być bezpośrednio zaangażowana w tworzenie nowych 
standardów, jeżeli zadanie to jest już przyznane innemu europejskiemu lub 
międzynarodowemu organowi.

Poprawka 377
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dokonywanie przeglądu stosowania d) dokonywanie przeglądu stosowania 
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odpowiednich standardów technicznych
przyjmowanych przez Komisję, 
wytycznych i zaleceń wydawanych przez 
EIOPA, oraz, w stosownych przypadkach, 
proponowanie zmian;

odpowiednich standardów przyjmowanych 
lub zatwierdzanych przez Komisję, 
wytycznych i zaleceń wydawanych przez 
EBA, oraz, w stosownych przypadkach, 
proponowanie zmian;

Or. en

Poprawka 378
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu dalszego wspierania spójności 
wyników w zakresie nadzoru EIOPA 
przeprowadza okresowo analizy 
wzajemnych ocen wszystkich bądź części 
działań realizowanych przez krajowe 
organy nadzoru. W tym celu EIOPA 
opracowuje metody umożliwiające 
obiektywną ocenę i porównanie 
analizowanych organów.

1. W celu dalszego wspierania spójności 
wyników w zakresie nadzoru EIOPA 
organizuje i przeprowadza okresowo 
analizy wzajemnych ocen wszystkich bądź 
części działań realizowanych przez 
krajowe organy nadzoru. W tym celu 
EIOPA opracowuje metody umożliwiające 
obiektywną ocenę i porównanie 
analizowanych organów.

Or. en

Poprawka 379
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) adekwatności ustaleń instytucjonalnych, 
zasobów i specjalistycznej wiedzy 
pracowników krajowego organu nadzoru, 
przy szczególnym uwzględnieniu 
skutecznego stosowania prawodawstwa, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, oraz 
zdolności reagowania na zmiany na rynku;

a) adekwatności zasobów i ustaleń 
dotyczących zarządzania w krajowym 
organie nadzoru, przy szczególnym 
uwzględnieniu skutecznego stosowania 
standardów i prawodawstwa, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, oraz zdolności 
reagowania na zmiany na rynku;
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Or. en

Poprawka 380
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uzyskanego poziomu konwergencji w 
stosowaniu prawa wspólnotowego i w 
praktykach nadzorczych, w tym 
standardach technicznych, wytycznych i 
zaleceniach przyjętych na mocy art. 7 i 8, 
oraz stopnia, w którym praktyki nadzorcze 
osiągają cele wyznaczone w prawie 
wspólnotowym;

b) uzyskanego poziomu konwergencji w 
stosowaniu prawa UE i w praktykach 
nadzorczych, w tym regulacyjnych i 
nadzorczych standardach technicznych, 
wytycznych i zaleceniach przyjętych na 
mocy art. 7 i 8, oraz stopnia, w którym 
praktyki nadzorcze osiągają cele 
wyznaczone w prawie UE;

Or. en

Poprawka 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie wzajemnej oceny EIOPA 
może wydawać zalecenia skierowane do 
zainteresowanych krajowych organów 
nadzoru.

3. Na podstawie wzajemnej oceny EIOPA 
może wydawać wytyczne i zalecenia na 
mocy art. 8 skierowane do 
zainteresowanych właściwych organów, 
przyjmować decyzje skierowane do 
właściwych organów lub przyjmować 
projekty standardów technicznych zgodnie 
z art. 7 do 7d.

Or. en
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Poprawka 382
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie wzajemnej oceny EIOPA 
może wydawać zalecenia skierowane do 
zainteresowanych krajowych organów 
nadzoru.

3. Na podstawie wzajemnej oceny EIOPA 
może wydawać zalecenia lub przyjmować 
inne odpowiednie środki skierowane do 
zainteresowanych krajowych organów 
nadzoru.

Or. en

Poprawka 383
Corien Wortmann-Kool

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EIOPA podaje do publicznej 
informacji wyniki wzajemnych ocen oraz 
najlepsze wzorce, jakie można wskazać na 
podstawie wspomnianych wzajemnych 
ocen.

Or. en

Uzasadnienie

Aby wspierać przejrzystość, należy upublicznić wyniki wzajemnych ocen oraz najlepsze 
wzorce, jakie można wskazać na ich podstawie.


