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Poprawka 412
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ 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, EBA posiada uprawnienia 
określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego 
artykułu. 

1. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje obowiązujących aktów prawnych 
oraz prawodawstwa, o których mowa w 
art. 1 ust. 2, lub stosuje je w sposób, który 
wydaje się niezgodny z prawem Unii 
Europejskiej, w szczególności nie 
zapewniając spełnienia przez instytucje 
finansowe wymogów ustanowionych w 
tym prawodawstwie, EBA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 413
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spójne stosowanie przepisów 
wspólnotowych

Niezgodność z prawem Unii Europejskiej

1. W przypadku gdy właściwy organ 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, EBA posiada uprawnienia 
określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego 
artykułu. 

W przypadku gdy właściwy organ 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, i wydaje się to niezgodne 
z prawem Unii Europejskiej, EBA posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 1. W przypadku gdy właściwy organ 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, EBA posiada uprawnienia 
określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego 
artykułu. 

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jednolitego stosowania norm technicznych EBA, powinien mieć 
uprawnienia do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego 
stosowania tych standardów.

Poprawka 415
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na wniosek jednego bądź większej 
liczby właściwych organów, Komisji, 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości lub z własnej inicjatywy i po 
poinformowaniu właściwego organu, 
którego to dotyczy, EBA może 
przeprowadzać dochodzenia w sprawie 
domniemanego złamania lub 
niestosowania prawa Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 416
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na wniosek jednego bądź większej 
liczby właściwych organów, Komisji, 
Parlamentu Europejskiego, Rady, Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości lub z własnej inicjatywy i po 
poinformowaniu właściwego organu, 
którego to dotyczy, EBA może 
przeprowadzać dochodzenia w sprawie 
domniemanego niewłaściwego stosowania 
prawa UE.

Or. en

Uzasadnienie

Uczestnicy rynku mogą łatwo sprawdzić, w jaki sposób rozporządzenia UE zostały wdrożone 
w państwach członkowskich, tak więc Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości 
powinna mieć prawo do składania wniosków dotyczących stosowania prawa. W celu 
zachowania równowagi instytucjonalnej powinno się umożliwić prowadzenie dochodzeń 
również na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady.



PE440.017v02-00 6/77 AM\812976PL.doc

PL

Poprawka 417
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 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na wniosek jednego bądź większej 
liczby właściwych organów, Komisji,
Parlamentu Europejskiego, Rady, Grupy
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości lub z własnej inicjatywy i po 
poinformowaniu właściwego organu, 
którego to dotyczy, EBA może 
przeprowadzać dochodzenia w sprawie 
domniemanego niewłaściwego stosowania 
prawa unijnego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawienie błędu w pierwotnym tekście.

Poprawka 418
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na wniosek jednego bądź większej 
liczby właściwych organów, Komisji, 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub z 
własnej inicjatywy i po poinformowaniu 
właściwego organu, którego to dotyczy, 
EBA może przeprowadzać dochodzenia w 
sprawie domniemanego niewłaściwego 
stosowania prawa unijnego.

Or. en
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Poprawka 419
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa unijnego w 
ciągu dziesięciu dni roboczych od 
otrzymania zalecenia od EBA, EBA 
przyjmuje decyzję określającą właściwe 
stosowanie przepisów prawa, w związku z 
którymi toczyło się dochodzenie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia uczestnikom rynku równych szans oraz pewności prawnej w zakresie 
wdrażania jednolitego zbioru przepisów UE dotyczących nadzoru, EBA powinien mieć 
uprawnienia do reagowania na ewentualne przypadki łamania prawa Unii Europejskiej. 
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Proponowane poprawki pozwolą także na uniknięcie niepotrzebnych interwencji Komisji, 
ponieważ nie zmieniają procedury określonej w ust. 1, 2, i 3, zgodnie z którą organy krajowe 
mogą zareagować na niewłaściwe stosowanie prawa przez zastosowanie się do zaleceń EBA 
w terminie jednego miesiąca.

Poprawka 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa 
wspólnotowego w ciągu dziesięciu dni 
roboczych od otrzymania zalecenia od 
EBA, EBA przyjmie decyzję określającą 
właściwe stosowanie przepisów prawa, w 
związku z którymi toczyło się dochodzenie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia uczestnikom rynku takich samych warunków prowadzenia działalności 
oraz pewności prawnej w zakresie wdrażania jednolitego zbioru przepisów UE dotyczących 
nadzoru, EBA powinien mieć uprawnienia do reagowania na ewentualne przypadki łamania 
prawa Unii Europejskiej. Proponowane poprawki pozwolą także na uniknięcie 
niepotrzebnych interwencji Komisji, ponieważ nie zmieniają procedury określonej w ust. 1, 2, 
i 3, zgodnie z którą organy krajowe mogą zareagować na niewłaściwe stosowanie prawa 
przez zastosowanie się do zaleceń EBA w terminie jednego miesiąca.

Poprawka 422
Marta Andreasen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zapewnił przestrzegania prawa 
wspólnotowego w ciągu miesiąca od 
otrzymania zalecenia od EBA, EBA może 
przyjąć decyzję nakładającą na właściwy 
organ obowiązek podjęcia działań 
niezbędnych do przestrzegania prawa 
wspólnotowego.

Or. en

Uzasadnienie

Organ nadzoru powinien komunikować się bezpośrednio z organami krajowymi 
odpowiedzialnymi za dany obszar kompetencji.

Poprawka 423
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.

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia uczestnikom rynku takich samych warunków prowadzenia działalności 
oraz pewności prawnej w zakresie wdrażania jednolitego zbioru przepisów UE dotyczących 
nadzoru, EBA powinien mieć uprawnienia do reagowania na ewentualne przypadki łamania 
prawa Unii Europejskiej. Proponowane poprawki pozwolą także na uniknięcie 
niepotrzebnych interwencji Komisji, ponieważ nie zmieniają procedury określonej w ust. 1, 2, 
i 3, zgodnie z którą organy krajowe mogą zareagować na niewłaściwe stosowanie prawa 
przez zastosowanie się do zaleceń EBA w terminie jednego miesiąca.
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Poprawka 424
Vicky Ford

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.

Komisja przyjmuje taką formalną opinię
najpóźniej w terminie jednego miesiąca od 
przyjęcia zalecenia. Komisja może 
przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. 

Or. en

Poprawka 425
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.

EBA dba o poszanowanie prawa adresatów 
decyzji do złożenia wyjaśnień.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia uczestnikom rynku takich samych warunków prowadzenia działalności 
oraz pewności prawnej w zakresie wdrażania jednolitego zbioru przepisów UE dotyczących 
nadzoru, EBA powinien mieć uprawnienia do reagowania na ewentualne przypadki łamania 
prawa Unii Europejskiej. Proponowane poprawki pozwolą także na uniknięcie 
niepotrzebnych interwencji Komisji, ponieważ nie zmieniają procedury określonej w ust. 1, 2, 
i 3, zgodnie z którą organy krajowe mogą zareagować na niewłaściwe stosowanie prawa 
przez zastosowanie się do zaleceń EBA w terminie jednego miesiąca.
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Poprawka 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBA i właściwe organy przekazują Komisji 
wszelkie niezbędne informacje. 

Właściwe organy przekazują EBA 
wszelkie niezbędne informacje.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia uczestnikom rynku takich samych warunków prowadzenia działalności 
oraz pewności prawnej w zakresie wdrażania jednolitego zbioru przepisów UE dotyczących 
nadzoru, EBA powinien mieć uprawnienia do reagowania na ewentualne przypadki łamania 
prawa Unii Europejskiej. Proponowane poprawki pozwolą także na uniknięcie 
niepotrzebnych interwencji Komisji, ponieważ nie zmieniają procedury określonej w ust. 1, 2, 
i 3, zgodnie z którą organy krajowe mogą zareagować na niewłaściwe stosowanie prawa 
przez zastosowanie się do zaleceń EBA w terminie jednego miesiąca.

Poprawka 427
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBA i właściwe organy przekazują Komisji 
wszelkie niezbędne informacje. 

Właściwe organy przekazują EBA 
wszelkie niezbędne informacje w celu 
uniknięcia problemów wynikających z 
pokusy nadużycia.

Or. en
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Poprawka 428
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, właściwy organ informuje Komisję i 
EBA 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, właściwy organ informuje Komisję i 
EBA o działaniach, jakie podjął, lub 
zamierza podjąć, aby wykonać decyzję 
EBA.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia uczestnikom rynku równych szans oraz pewności prawnej w zakresie 
wdrażania jednolitego zbioru przepisów UE dotyczących nadzoru, EBA powinien mieć 
uprawnienia do reagowania na ewentualne przypadki łamania prawa Unii Europejskiej.

Poprawka 429
Olle Schmidt

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 właściwy organ 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 właściwy organ, 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 

skreślony
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odniesieniu do instytucji finansowych, 
EBA 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 EBA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4. 

Or. en

Uzasadnienie

ESA nie powinny podejmować bezpośrednio wiążących decyzji dotyczących poszczególnych 
instytucji finansowych. Biorąc pod uwagę to, że właściwy organ krajowy jest odpowiedzialny 
za bieżący nadzór nad instytucjami finansowymi, bardziej pożądane z prawnego punktu 
widzenia jest, aby ESA zmuszał organ krajowy do zmiany praktyk rynkowych w następstwie 
orzeczenia wydanego w związku ze sporem dotyczącym stosowania prawa Unii Europejskiej.

Poprawka 430
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 właściwy organ 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 właściwy organ, 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, 

skreślony
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EBA 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 EBA jest zgodna z decyzją 
przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4. 

Or. en

Poprawka 431
Diogo Feio

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 właściwy organ 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 właściwy organ, 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, 
EBA 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. 226 traktatu, w przypadku gdy 
nie zastosowano się do decyzji, o której 
mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w 
okresie w niej przewidzianym, w 
przypadku gdy to niestosowanie się w 
znaczący sposób wpływa na system 
finansowy państwa członkowskiego innego 
niż państwo, w którym mieści się 
przedmiotowy organ, oraz w przypadku 
gdy konieczne jest terminowe zaradzenie 
nieprzestrzeganiu przepisów przez ten 
właściwy organ, 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, EBA może przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do instytucji 
finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia 
działań niezbędnych do wypełnienia jej 
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obowiązków wynikających z prawa 
wspólnotowego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

Or. en

Poprawka 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 właściwy organ 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 właściwy organ, 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, 
EBA 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, w przypadku gdy 
właściwy organ 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 właściwy organ, w celu utrzymania 
bądź przywrócenia równych warunków 
konkurencji na rynku lub zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
finansowego i jego stabilności, EBA 
przyjmuje, zgodnie z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia do przyjmowania decyzji indywidualnych mających bezpośrednie zastosowanie 
do instytucji finansowych w przypadku nieprzestrzegania prawa Unii Europejskiej, wraz z 
uprawnieniami EBA do wszczęcia dochodzenia w sprawie domniemanego złamania lub 
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niestosowania prawa Unii Europejskiej, zapewnią prawidłowe stosowanie prawa UE oraz 
standardów technicznych przez organy sądownicze poszczególnych państw członkowskich, 
związane z zapewnianie uczestnikom rynku równych szans.

Poprawka 433
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 właściwy organ 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 właściwy organ, 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, 
EBA 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, w przypadku 
gdy właściwy organ 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 właściwy organ, w celu 
utrzymania bądź przywrócenia równych 
warunków konkurencji na rynku lub 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności, EBA przyjmuje, zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, 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.

Or. en

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 
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the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Poprawka 434
Antolín Sánchez Presedo

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 właściwy organ 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 właściwy organ, 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, 
EBA 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 właściwy organ 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, 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, 
EBA 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 435
Vicky Ford

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 właściwy organ 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 właściwy organ, 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, 
EBA 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, w przypadku 
gdy właściwy organ 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 właściwy organ, 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, 
EBA 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.

Or. en

Uzasadnienie

Zastrzeżenie „w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do instytucji 
finansowych” nie może zostać usunięte ze względów prawnych.
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Poprawka 436
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

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 437
Udo Bullmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie koszty prawne i koszty 
postępowań sądowych wynikające z 
procedury opisanej powyżej powinny być 
pokrywane przez Komisję w imieniu EBA.

Or. en
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Poprawka 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje przyjmowane zgodnie z ust. 6 
mają zastosowanie, jeśli wystąpi taka 
potrzeba, do wszystkich odnośnych 
instytucji finansowych prowadzących 
działalność w obrębie jurysdykcji państwa, 
w którym nastąpiło naruszenie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych szans decyzja EBA skierowana do konkretnej instytucji 
finansowej powinna mieć zastosowanie również do innych uczesntników rynku, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych, działających na terenie danego państwa członkowskiego. 
Działania następcze podejmowane przez właściwy organ w reakcji na decyzję EBA powinny 
przestrzegać zasady „przestrzegaj lub wyjaśnij”, a nie tylko być „zgodne” z tą decyzją.

Poprawka 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje przyjmowane zgodnie z ust. 6 
mają zastosowanie, jeśli wystąpi taka 
potrzeba, do wszystkich odnośnych 
instytucji finansowych prowadzących 
działalność w obrębie jurysdykcji państwa, 
w którym nastąpiło naruszenie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych szans decyzja EBA skierowana do konkretnej instytucji 
finansowej powinna mieć zastosowanie również do innych uczestników rynku, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych, działających na terenie danego państwa członkowskiego. 
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Działania następcze podejmowane przez właściwy organ w reakcji na decyzję EBA powinny 
przestrzegać zasady „przestrzegaj lub wyjaśnij”, a nie tylko być „zgodne” z tą decyzją.

Poprawka 440
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje przyjmowane zgodnie z ust. 6 
mają zastosowanie do wszystkich 
odnośnych instytucji finansowych 
działających w obrębie jurysdykcji 
państwa, w którym nastąpiło naruszenie.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych szans decyzja EBA skierowana do konkretnej instytucji 
finansowej i dotycząca jednolitego stosowania przepisów powinna mieć zastosowanie również 
do innych uczestników rynku, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, działających na 
terenie danego państwa członkowskiego.

Poprawka 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podejmując działania związane z 
kwestiami będącymi przedmiotem decyzji 
wydanej zgodnie z ust. 4 lub 6, właściwe 
organy stosują się do tych decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych szans decyzja EBA skierowana do konkretnej instytucji 
finansowej powinna mieć zastosowanie również do innych uczestników rynku, zarówno 
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krajowych, jak i zagranicznych, działających na terenie danego państwa członkowskiego. 
Działania następcze podejmowane przez właściwy organ w reakcji na decyzję EBA powinny 
przestrzegać zasady „przestrzegaj lub wyjaśnij”, a nie tylko być „zgodne” z tą decyzją.

Poprawka 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podejmując działania związane z 
kwestiami będącymi przedmiotem decyzji 
wydanej zgodnie z ust. 4 lub 6, właściwe 
organy stosują się do tych decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych szans decyzja EBA skierowana do konkretnej instytucji 
finansowej powinna mieć zastosowanie również do innych uczestników rynku, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych, działających na terenie danego państwa członkowskiego. 
Działania następcze podejmowane przez właściwy organ w reakcji na decyzję EBA powinny 
przestrzegać zasady „przestrzegaj lub wyjaśnij”, a nie tylko być „zgodne” z tą decyzją.

Poprawka 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W sprawozdaniu rocznym EBA podaje 
informacje na temat organów krajowych i 
instytucji finansowych, które nie 
zastosowały się do decyzji określonych w 
ust. 4 i 6.

Or. en
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Poprawka 444
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W sprawozdaniu rocznym EBA może 
podać informacje na temat organów 
krajowych i instytucji finansowych, które 
nie zastosowały się do decyzji określonych 
w ust. 4 i 6.

Or. en

Uzasadnienie

Mogą wystąpić przypadki, w których EBA uzna za niestosowne ujawnienie organów lub 
instytucji, które nie zastosowały się do jego decyzji. Decyzja o ujawnieniu powinna 
pozostawać w gestii EBA.

Poprawka 445
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania podejmowane w sytuacjach 
nadzwyczajnych

skreślony

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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.
2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
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właściwe organy 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 właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.
3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ 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, 
EBA 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 właściwe organy w tej 
samej sprawie.

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.

Or. en
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Poprawka 446
Olle Schmidt

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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności bądź też 
stabilności całego systemu finansowego 
w Unii Europejskiej lub jego części, EBA 
aktywnie ułatwia oraz, jeśli to konieczne, 
koordynuje wszelkie działania 
podejmowane przez właściwe krajowe 
organy nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska nie powinna ogłaszać sytuacji nadzwyczajnych. Zważywszy na 
konsekwencje takiego ogłoszenia dla państw członkowskich, decyzja o ogłoszeniu sytuacji 
nadzwyczajnej powinna być podejmowana przez Radę z uwzględnieniem opinii ESRB, która 
powinna określić ryzyko systemowe.

Poprawka 447
Carl Haglund

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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności bądź też 
stabilności całego systemu finansowego w 
Unii Europejskiej lub jego części, Rada, 
po konsultacjach z ESRB oraz – gdzie to 
konieczne – z europejskimi organami 
nadzoru, może przyjąć skierowaną do 
EBA decyzję w sprawie istnienia sytuacji 
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niniejszego rozporządzenia. nadzwyczajnej dla celów niniejszego 
rozporządzenia, po otrzymaniu 
odpowiedniego wniosku EBA lub ESRB.
Przedmiotowa decyzja będzie poddawana 
okresowym przeglądom przez Radę, która 
ogłosi zakończenie sytuacji nadzwyczajnej 
tak szybko, jak to możliwe.

Or. en

Poprawka 448
Diogo Feio

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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Rada, po 
odpowiednich konsultacjach z Komisją, 
ESRB oraz – gdzie to konieczne – z 
europejskimi organami nadzoru, może 
przyjąć skierowaną do EBA decyzję w 
sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej 
dla celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Rada jest najwłaściwszym organem do oceny sytuacji nadzwyczajnych, między innymi 
dlatego, że to ona deleguje swoje uprawnienia do ESA. Działania Rady podczas niedawnego 
kryzysu pokazują, że organ ten może realizować tego typu działania szybko i skutecznie.
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Poprawka 449
Vicky Ford

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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

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

Or. en

Uzasadnienie

Rada jest najwłaściwszym organem do oceny sytuacji nadzwyczajnych, między innymi 
dlatego, że to ona deleguje swoje uprawnienia do ESA. Działania Rady podczas niedawnego 
kryzysu pokazują, że organ ten może realizować tego typu działania szybko i skutecznie.

Poprawka 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, ESRB, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek EBA, 
Rady, Parlamentu Europejskiego lub
Komisji, może wydać ostrzeżenie w 
sprawie sytuacji nadzwyczajnej. 
Ostrzeżenie to pozwoli EBA na 
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niniejszego rozporządzenia. przyjmowanie indywidualnych decyzji 
określonych w ust. 3 bez konieczności 
spełniania dalszych 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 451
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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

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

Or. en
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Poprawka 452
Marta Andreasen

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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, ESRB może 
przyjąć skierowaną do EBA decyzję w 
sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej w 
celu umożliwienia EBA podjęcia działań 
bez konieczności spełniania dalszych 
wymogów.

Or. en

Uzasadnienie

ESRB musi mieć możliwość szybkiego podejmowania decyzji w przypadku wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej oraz komunikowania się bezpośrednio z organem nadzoru.

Poprawka 453
Marta Andreasen

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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, ESRB może 
przyjąć skierowaną do EBA decyzję w 
sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej 
dla celów niniejszego rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

ESRB powinna mieć możliwość podejmowania szybkich działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych.

Poprawka 454
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 EBA, 
Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną 
do EBA decyzję w sprawie istnienia 
sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności bądź też 
stabilności całego systemu finansowego we 
Wspólnocie lub jego części, Komisja lub 
przewodniczący EBA, 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 455
Peter Skinner

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 

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

otrzymaniu zaleceń ESRB, może przyjąć 
skierowaną do EBA decyzję w sprawie 
istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

ESRB jest najwłaściwszym organem do ogłaszania sytuacji nadzwyczajnej. Z uwagi jednak na 
to, że ocena tego, czy sytuacja nadzwyczajna występuje, czy też nie, wiąże się z dużym 
stopniem uznaniowości, na mocy postanowień traktatu konieczne jest, aby to Komisja była 
podmiotem prawnym, który podejmie ostateczną decyzję, oraz aby to w gestii tego organu 
leżało postanowienie o tym, czy decyzja zostanie podjęta. W myśl prawa traktatowego EBA 
musi również mieć przyznane decyzją Komisji uprawnienia do uzyskania dodatkowych 
kompetencji zgodnie z pozostałymi postanowieniami art. 10.

Poprawka 456
Carl Haglund

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku takiego rozwoju sytuacji 
zadaniem EBA będzie ułatwianie oraz, 
jeśli to konieczne, koordynowanie 
wszelkich działań właściwych krajowych 
organów nadzoru.

Or. en

Poprawka 457
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby pełnić tę funkcję ułatwiania i 
koordynacji, EBA musi być w pełni 
informowany o rozwoju sytuacji i musi 
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mieć prawo uczestnictwa w charakterze 
obserwatora we wszelkich istotnych z
punktu widzenia jego roli posiedzeniach 
właściwych krajowych organów nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna ogłaszać sytuacji nadzwyczajnych. Zważywszy na konsekwencje takiego 
ogłoszenia dla państw członkowskich, decyzja o ogłoszeniu sytuacji nadzwyczajnej powinna 
być podejmowana przez Radę z uwzględnieniem opinii ESRB, która powinna określić ryzyko 
systemowe.

Poprawka 458
Olle Schmidt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rada, po konsultacji z Komisją i 
ESRB oraz, jeśli to konieczne, z 
europejskimi organami nadzoru, może 
przyjąć skierowaną do EBA decyzję 
stwierdzającą istnienie sytuacji 
nadzwyczajnej dla celów niniejszego 
rozporządzenia, po otrzymaniu 
odpowiedniego wniosku EBA, Komisji lub
ESRB. Przedmiotowa decyzja będzie 
przynajmniej raz w miesiącu poddawana 
okresowym przeglądom przez Radę, która 
ogłosi zakończenie sytuacji nadzwyczajnej 
tak szybko, jak to możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna ogłaszać sytuacji nadzwyczajnych. Zważywszy na konsekwencje takiego 
ogłoszenia dla państw członkowskich, decyzja o ogłoszeniu sytuacji nadzwyczajnej powinna 
być podejmowana przez Radę z uwzględnieniem opinii ESRB, która powinna określić ryzyko 
systemowe.
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Poprawka 459
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zaraz po wydaniu ostrzeżenia Rada 
powiadamia o tym jednocześnie 
Parlament Europejski, ESRB, Komisję 
oraz europejskie organy nadzoru.

Or. en

Poprawka 460
Diogo Feio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zaraz po wydaniu ostrzeżenia Rada 
powiadamia o tym jednocześnie 
Parlament Europejski, ESRB, Komisję 
oraz europejskie organy nadzoru.

Or. en

Poprawka 461
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wnioski ESRB są przedmiotem 
wymiany poglądów ex post pomiędzy 
przewodniczącym ESRB, Parlamentem 
Europejskim oraz właściwym komisarzem 
i zaczną obowiązywać tak wcześnie, jak to 
możliwe.
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Or. en

Uzasadnienie

ESRB i Komisja muszą podać Parlamentowi powody podjęcia decyzji o ogłoszeniu sytuacji 
nadzwyczajnej w celu wprowadzenia elementu demokratycznej kontroli nad tym procesem. 

Poprawka 462
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy 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 właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli Rada przyjmie decyzję na mocy 
ust. 1, EBA może przyjąć indywidualne 
decyzje zobowiązujące właściwe organy 
do podjęcia niezbędnych działań zgodnych 
z prawodawstwem, o którym mowa w art. 
1 ust. 2, w celu wyeliminowania sytuacji, 
które mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności bądź też stabilności całego 
systemu finansowego w Unii Europejskiej
lub jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska nie powinna podejmować decyzji w tej sprawie.

Poprawka 463
Carl Haglund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 2. Jeżeli Rada przyjmie decyzję na mocy 
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mocy ust. 1, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy 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 właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

ust. 1, EBA może przyjąć indywidualne 
decyzje zobowiązujące właściwe organy 
do podjęcia niezbędnych działań zgodnych 
z prawodawstwem, o którym mowa w art. 
1 ust. 2, w celu wyeliminowania sytuacji, 
które mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności bądź też stabilności całego 
systemu finansowego w Unii Europejskiej
lub jego części, poprzez zapewnienie 
spełniania przez instytucje finansowe i 
właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 464
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy 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 właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli ESRB wyda ostrzeżenie na mocy 
ust. 1 lub jeżeli Komisja lub Rada, z
inicjatywy własnej lub na wniosek EBA, 
Parlamentu Europejskiego lub państwa 
członkowskiego, przyjmą decyzję 
stwierdzającą istnienie podobnych lub 
uzasadnionych podstaw do podjęcia przez 
organy państwowe skoordynowanych 
działań jako reakcji na niekorzystny
rozwój sytuacji, który może poważnie 
zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu 
rynków finansowych i ich stabilności bądź 
też stabilności całego systemu 
finansowego w Unii Europejskiej lub jego 
części, EBA, bez konieczności 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 
systemu finansowego w Unii Europejskiej 
lub jego części, poprzez zapewnienie 
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spełniania przez instytucje finansowe i 
właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 465
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, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy 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 właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli ESRB uważa, że konieczne jest 
podjęcie skoordynowanych działań jako 
reakcji na niekorzystny rozwój sytuacji, 
który może zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i ich 
stabilności bądź też stabilności całego 
systemu finansowego lub jego części, EBA 
przyjmuje indywidualne decyzje 
wzywające właściwe organy do podjęcia 
niezbędnych działań, zgodnych z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, stanowiących reakcję na ten rozwój 
sytuacji poprzez zapewnienie spełnienia
przez instytucje finansowe i właściwe 
organy wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie jednolitego rynku usług finansowych wymaga podejmowania skoordynowanych 
działań w celu stawienia czoła ewentualnym sytuacjom nadzwyczajnym, ponieważ kryzys w 
jednym państwie członkowskim może łatwo rozprzestrzenić się na pozostałe państwa. Należy 
zatem wyjaśnić, że możliwość podejmowania przez EBA decyzji, które mają bezpośrednie 
zastosowanie do właściwych organów krajowych, stanowi część uprawnień tego organu 
wynikających z jego zadania ułatwiania i koordynowania działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym.
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Poprawka 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy 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 właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli ESRB uważa, że skoordynowane 
działania podjęte przez organy krajowe są 
konieczną odpowiedzią na niekorzystny 
rozwój sytuacji, który może zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynków 
finansowych i ich stabilności bądź też 
stabilności całego systemu finansowego 
lub jego części, EBA przyjmie 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, jako reakcji 
na ten niekorzystny rozwój sytuacji 
poprzez zapewnienie spełniania przez 
instytucje finansowe i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

Or. en

Uzasadnienie

Stworzenie jednolitego rynku usług finansowych wymaga podejmowania skoordynowanych 
działań w celu stawienia czoła ewentualnym sytuacjom nadzwyczajnym, ponieważ kryzys w 
jednym państwie członkowskim może łatwo rozprzestrzenić się na pozostałe państwa. Należy 
zatem wyjaśnić, że możliwość podejmowania przez EBA decyzji, które mają bezpośrednie 
zastosowanie do właściwych organów krajowych, stanowi część uprawnień tego organu 
wynikających z jego zadania ułatwiania i koordynowania działań podejmowanych na szczeblu 
krajowym.
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Poprawka 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy 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 właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli ESRB przyjmie decyzję na mocy 
ust. 1, EBA może przyjąć indywidualne 
decyzje zobowiązujące właściwe organy 
do podjęcia niezbędnych działań zgodnych 
z niniejszym rozporządzeniem oraz
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 lub jego części, 
poprzez zapewnienie spełniania przez 
instytucje finansowe i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 468
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy 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 

2. Jeżeli na mocy ust. 1 została ogłoszona 
sytuacja nadzwyczajna oraz jeżeli 
skoordynowane działania organów 
krajowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu na budżety 
państw członkowskich, są konieczną 
reakcją na niekorzystny rozwój sytuacji, 
który może zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynków finansowych i 
ich stabilności bądź też stabilności całego 
systemu finansowego w Unii Europejskiej 
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zapewnienie spełniania przez instytucje 
finansowe i właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

lub jego części, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy do podjęcia niezbędnych 
działań zgodnych z prawodawstwem, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, jako reakcji 
na ten niekorzystny rozwój sytuacji,
poprzez zapewnienie spełniania przez 
instytucje finansowe i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 469
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy 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 właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 ogłoszona została 
sytuacja nadzwyczajna, EBA może przyjąć 
decyzje skierowane do właściwych 
organów w państwach członkowskich, 
zobowiązujące te organy 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 lub jego części, 
poprzez zapewnienie spełniania przez 
instytucje finansowe i właściwe organy 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie.

Or. en
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Poprawka 470
Diogo Feio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na 
mocy ust. 1, EBA może przyjąć 
indywidualne decyzje zobowiązujące 
właściwe organy 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 właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 ogłoszona została 
sytuacja nadzwyczajna, EBA może przyjąć 
decyzje skierowane do właściwych 
organów w państwach członkowskich, 
zobowiązujące te organy 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 
właściwe organy wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie.

Or. en

Poprawka 471
Diogo Feio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych bądź 
też stabilności całego systemu 
finansowego w Unii Europejskiej lub jego 
części, EBA będzie aktywnie ułatwiać i, 
jeśli to konieczne, koordynować wszelkie 
działania podejmowane przez właściwe 
krajowe organy nadzoru.
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Or. en

Poprawka 472
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, który może poważnie zagrozić 
prawidłowemu funkcjonowaniu i 
integralności rynków finansowych bądź 
też stabilności całego systemu 
finansowego w Unii Europejskiej lub jego 
części, EBA będzie aktywnie ułatwiać i, 
jeśli to konieczne, koordynować wszelkie 
działania podejmowane przez właściwe 
krajowe organy nadzoru.

Or. en

Poprawka 473
Diogo Feio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Rada dokonuje przeglądów decyzji 
zgodnie z ust. 1, w odpowiednich 
odstępach, a przynajmniej raz w miesiącu, 
a także ogłasza zakończenie sytuacji 
nadzwyczajnej tak szybko, jak to możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne są stałe przeglądy związane ze stanem „nadzwyczajnym” przeprowadzane przez 
Radę, która w razie potrzeby powinna prowadzić konsultacje z ESRB i ESA. Jeśli sytuacja na 
to pozwala, należy ogłosić zakończenie stanu nadzwyczajnego.
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Poprawka 474
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Rada dokonuje przeglądów decyzji 
zgodnie z ust. 1, w odpowiednich 
odstępach, a przynajmniej raz w miesiącu, 
a także ogłasza zakończenie sytuacji 
nadzwyczajnej tak szybko, jak to możliwe.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne są stałe przeglądy związane ze stanem „nadzwyczajnym” przeprowadzane przez 
Radę, która w razie potrzeby powinna prowadzić konsultacje z ESRB i ESA. Jeśli sytuacja na 
to pozwala, należy ogłosić zakończenie stanu nadzwyczajnego.

Poprawka 475
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 właściwy organ 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, 
EBA 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 

skreślony
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zaprzestania określonych praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

ESA nie powinny podejmować bezpośrednio wiążących decyzji dotyczących poszczególnych 
instytucji finansowych. Biorąc pod uwagę to, że właściwy organ krajowy jest odpowiedzialny 
za bieżący nadzór nad instytucjami finansowymi, bardziej pożądane z prawnego punktu 
widzenia jest, aby ESA zobowiązywał organ krajowy do zmiany postępowania w odniesieniu 
do rynku w następstwie orzeczenia wydanego w sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 476
Vicky Ford

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 właściwy organ 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, 
EBA 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 477
Diogo Feio

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 właściwy organ 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, 
EBA 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. 226 traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie 
w niej przewidzianym, w przypadku gdy to 
niestosowanie się w znaczący sposób 
wpływa na system finansowy państw 
członkowskich innych niż państwo, w 
którym działa dany organ właściwy, 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, EBA 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.

Or. en

Poprawka 478
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 właściwy organ 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 

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie 
w niej przewidzianym, zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, EBA przyjmuje skierowaną do 
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ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do instytucji finansowych, 
EBA 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.

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

W celu zapewnienia stabilności jednolitego rynku UE należy ograniczyć zakres 
indywidualnych decyzji mających bezpośrednie zastosowanie do instytucji finansowych w 
sytuacjach nadzwyczajnych.

Poprawka 479
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 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli adresat decyzji odmawia stosowania 
prawa Unii lub podporządkowania się 
konkretnej decyzji podjętej przez EBA, 
EBA może wszcząć przeciwko niemu 
postępowanie przed sądami krajowymi, w 
tym złożyć wniosek o zastosowanie środka 
tymczasowego.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest wzmocnienie uprawnień EBA zgodnie ze sprawozdaniem Svena Giegolda.
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Poprawka 480
Vicky Ford

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 właściwe organy w tej 
samej sprawie.

skreślony

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.

Or. en

Poprawka 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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. 
Niestosowanie się do tych decyzji musi być 
odpowiednio uzasadnione w piśmie 
wystosowanym przez właściwe organy do 
ESRB i EBA.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” stanowiłaby zachętę dla właściwych organów krajowych 
do stosowania decyzji wydanych przez organy i stanowiących reakcję na ewentualne sytuacje 
nadzwyczajne.
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Poprawka 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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. 
Niestosowanie się do tych decyzji musi być 
odpowiednio uzasadnione w piśmie 
wystosowanym przez właściwe organy do 
ESRB i EBA.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij” stanowiłaby zachętę dla właściwych organów krajowych 
do stosowania decyzji wydanych przez organy i stanowiących reakcję na ewentualne sytuacje 
nadzwyczajne.

Poprawka 483
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja może odwołać swoją decyzję 
zgodnie z ust. 1, po otrzymaniu zalecenia 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego lub na wniosek Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

ESRB jest najwłaściwszym organem do ogłaszania rozpoczęcia i zakończenia sytuacji 
nadzwyczajnej. Parlament i Rada powinny mieć uprawnienia do składania wniosków o 
ogłoszenie zakończenia okresu kryzysu. Z uwagi jednak na to, że ocena tego, czy sytuacja 
nadzwyczajna się zakończyła, czy też nie, wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, na mocy 
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postanowień traktatu konieczne jest, aby to Komisja była podmiotem prawnym, który 
podejmie ostateczną decyzję, oraz aby to w gestii tego organu leżało postanowienie o tym, czy 
decyzja zostanie podjęta.

Poprawka 484
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 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest przyznanie EBA, Radzie, Parlamentowi Europejskiemu lub Komisji uprawnień do 
dokonania przeglądu decyzji o ogłoszeniu sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 485
Corien Wortmann-Kool

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Jeśli ESRB przyjęła decyzję zgodnie z 
ust. 1, ESRB dokonuje regularnych 
przeglądów tej decyzji oraz przeglądów na 
wniosek EBA, Parlamentu, Rady lub 
Komisji, oraz, kiedy to możliwe, ogłasza 
zakończenie sytuacji nadzwyczajnej.

Or. en

Uzasadnienie

Sytuacja nadzwyczajna ogłoszona zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 10 powinna 
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być dokładnie monitorowana. ESRB powinna także mieć możliwość ogłoszenia zakończenia 
sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 486
Marianne Thyssen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja dokonuje regularnych 
przeglądów tej decyzji, a także przeglądów 
na wniosek ESA, ESRB lub Rady. 

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się, aby ESA również miały możliwość stwierdzenia wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnej.

Poprawka 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W rocznym sprawozdaniu EBA 
omawia poszczególne decyzje skierowane 
do organów krajowych oraz instytucji 
finansowych zgodnie z ust. 3 i 4.

Or. en
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Poprawka 488
Marianne Thyssen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Jeśli sytuacja nadzwyczajna wymaga 
podjęcia niezwłocznych działań i nie 
można czekać na podjęcie decyzji przez 
ESRB, EBA może przyjąć decyzje mające 
zasadniczo bezpośrednie zastosowanie do 
uczestników rynków finansowych. ESRB 
będzie niezwłocznie informowana o 
zastosowaniu tego typu środków. Jeśli 
ESRB nie potwierdzi istnienia sytuacji 
nadzwyczajnej w ciągu 15 dni, decyzja 
EBA zostanie automatycznie uchylona. 

Or. en

Uzasadnienie

Istnieją sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowych działań, kiedy nie można czekać na 
decyzję podjętą w ramach procedur ESRB. Korzystne byłoby zatem pozwolenie ESA na 
podejmowanie decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych, pod warunkiem że ESRB zostanie 
niezwłocznie poinformowana o podjęciu takiej decyzji oraz że decyzja pozostanie w mocy 
tylko przez dwa tygodnie, chyba że ESRB potwierdzi istnienie sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka 489
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 
właściwy organ nie wyraża zgody na 
stosowanie procedury, na podjęte działanie 
lub jego niepodjęcie przez inny właściwy 
organ w dziedzinach, w których zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 

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 dziedzinach, w których zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
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ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego lub więcej właściwych 
organów, których to dotyczy, EBA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, oraz nie 
obarcza ostateczną odpowiedzialnością 
organu sprawującego nadzór nad 
grupami, na wniosek jednego lub więcej 
właściwych organów, których to dotyczy, 
EBA może odgrywać kluczową rolę w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że w przypadkach, kiedy prawodawstwo sektorowe obarcza ostateczną 
odpowiedzialnością organ sprawujący nadzór nad grupami, to określenie odpowiedzialności 
jest nadrzędne w stosunku do decyzji ESA. W przeciwnym razie mogłoby dochodzić do 
sytuacji, w których podrzędna w stosunku do prawodawstwa sektorowego rola ESA, którego 
uprawnienia zostały przecież nadane na mocy przedmiotowego prawodawstwa, nie byłaby do 
końca jasna.

Poprawka 490
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 dziedzinach, w których zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego lub więcej właściwych 
organów, których to dotyczy, EBA 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 dziedzinach, w których zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego lub więcej właściwych 
organów, których to dotyczy, lub z własnej 
inicjatywy, EBA odgrywa kluczową rolę w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z interesami 
danego kraju oraz procedurą określoną w 
ust. 2–4.
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Or. en

Poprawka 491
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 dziedzinach, w których zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego lub więcej właściwych 
organów, których to dotyczy, EBA 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 dziedzinach, w których zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 
koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego lub więcej właściwych 
organów, których to dotyczy, EBA może 
odgrywać kluczową rolę w rozstrzygnięciu 
sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 
2.

Or. en

Poprawka 492
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 
właściwy organ nie wyraża zgody na 
stosowanie procedury, na podjęte działanie 
lub jego niepodjęcie przez inny właściwy 
organ w dziedzinach, w których zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, wymagana jest współpraca, 

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 
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koordynacja lub wspólny proces decyzyjny 
ze strony właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego lub więcej właściwych 
organów, których to dotyczy, EBA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

właściwych organów, których to dotyczy, 
EBA może pomóc w rozstrzygnięciu sporu 
zgodnie z procedurą określoną w ust. 2.

Or. en

Poprawka 493
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 
właściwy organ nie wyraża zgody na 
stosowanie procedury, na podjęte działanie 
lub jego niepodjęcie przez inny właściwy 
organ 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 właściwych organów więcej niż 
jednego państwa członkowskiego, na 
wniosek jednego lub więcej właściwych 
organów, których to dotyczy, EBA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

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 dziedzinach określonych 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, na wniosek jednego lub więcej 
właściwych organów, których to dotyczy, 
EBA może pomóc w rozstrzygnięciu sporu 
zgodnie z procedurą określoną w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
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basis in the sartorial legislation.

Poprawka 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego 
zainteresowane właściwego organy nie 
rozstrzygną sporu, EBA 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 
zainteresowane właściwego organy nie 
rozstrzygną sporu, EBA może podjąć 
decyzję zobowiązującą te organy do 
podjęcia konkretnych działań lub 
powstrzymania się od działań w celu 
rozstrzygnięcia sporu, wraz z podjęciem 
ustaleń wiążących właściwe organy, w 
celu zapewnienia zgodności z prawem 
Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego nadzoru oraz pewności prawnej, a także 
propagowania zaufania w obrębie instytucji zajmujących się nadzorem, decyzje EBA 
stanowiące rozstrzygnięcie sporów powinny być wiążące w stosunku do ich adresatów. Ramy 
prawne UE nie pozwalają na udzielanie EBA uprawnień do samodzielnego podejmowania 
decyzji. Uprawnienia do rozstrzygania sporów w kwestiach dotyczących nadzoru nie mogą 
zatem być zgodne z prawem wspólnotowym. Uprawnienia te powinny za to wiązać się z 
dążeniem do zapewnienia zgodności z prawem UE.

Poprawka 495
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego 
zainteresowane właściwego organy nie 

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

rozstrzygną sporu, EBA może podjąć 
decyzję zobowiązującą te organy do 
podjęcia konkretnych działań lub 
powstrzymania się od działań w celu 
rozstrzygnięcia sporu w celu zapewnienia 
zgodności z prawem wspólnotowym.

Or. en

Poprawka 496
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Decyzje podejmowane ma mocy ust. 3 
są nadrzędne w stosunku do wszelkich 
wcześniejszych decyzji przyjętych przez 
krajowe organy nadzoru dotyczących tych 
samych kwestii.

Or. en

Poprawka 497
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W swoim sprawozdaniu EBA może 
przedstawić spór między właściwymi 
organami, osiągnięte porozumienie oraz 
decyzję podjętą w celu rozstrzygnięcia 
sporu.

Or. en
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Poprawka 498
Olle Schmidt

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 właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji EBA, 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, EBA 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

Uzasadnienie

ESA nie powinny podejmować bezpośrednio wiążących decyzji dotyczących poszczególnych 
instytucji finansowych. Biorąc pod uwagę to, że właściwy organ krajowy jest odpowiedzialny 
za bieżący nadzór nad instytucjami finansowymi, bardziej pożądane z prawnego punktu 
widzenia jest, aby ESA zobowiązywał organ krajowy do zmiany postępowania w następstwie 
orzeczenia wydanego w procesie mediacji, o którym mowa w art. 11.

Poprawka 499
Vicky Ford

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 właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji EBA, a w ten sposób nie zapewnia 
spełniania przez instytucję finansową 

skreślony
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wymogów mających do niej bezpośrednie 
zastosowanie na mocy prawodawstwa, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, EBA 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.

Or. en

Poprawka 500
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W swoim sprawozdaniu rocznym EBA 
przedstawia spór między właściwymi 
organami, osiągnięte porozumienie oraz 
decyzję podjętą w celu rozstrzygnięcia 
sporu.

Or. en

Poprawka 501
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EBA uczestniczy w obradach kolegiów 
organów nadzorczych w charakterze 
obserwatora, jeśli uzna to za stosowne. Do 
celów uczestnictwa w obradach tych 
kolegiów EBA uznaje się za „właściwy 
organ” w rozumieniu odpowiednich 
przepisów, a na swój wniosek EBA 
otrzymuje wszelkie odpowiednie 
informacje udostępniane wszystkim 

2. EBA uczestniczy w obradach kolegiów 
organów nadzorczych w charakterze 
obserwatora, jeśli uzna to za stosowne z 
punktu widzenia interesów europejskich. 
Do celów uczestnictwa w obradach tych 
kolegiów EBA uznaje się za „właściwy 
organ” w rozumieniu odpowiednich 
przepisów, a na swój wniosek EBA 
otrzymuje wszelkie odpowiednie 
informacje udostępniane wszystkim 
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członkom kolegium. członkom kolegium. 

Or. en

Poprawka 502
Sharon Bowles

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. EBA pomaga organom nadzoru 
działającym w kolegiach organów 
nadzorczych w identyfikacji i 
gromadzeniu, w stosownych przypadkach, 
wszelkich istotnych informacji 
przekazywanych przez właściwe organy, w 
celu ułatwienia prac tych kolegiów. 
Ponadto w pełni uwzględnia on istnienie 
uzgodnień między właściwymi organami 
krajowymi a organami nadzoru z krajów 
trzecich, biorąc pod uwagę główne grupy 
zarządzania kryzysowego 
międzynarodowych kolegiów, które mają 
pełny dostęp do informacji. EBA powinien 
być członkiem grup zarządzania 
kryzysowego.

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 503
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. EBA pomaga organom nadzoru 
działającym w kolegiach organów 
nadzorczych w identyfikacji i 
gromadzeniu, w stosownych przypadkach, 
wszelkich istotnych informacji 
przekazywanych przez właściwe organy, w 
celu ułatwienia prac tych kolegiów.

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

Ponadto w pełni uwzględnia on istnienie 
uzgodnień między właściwymi organami 
krajowymi a organami nadzoru z krajów 
trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

ESA nie powinny zarządzać kolegiami organów nadzorczych ani zajmować się gromadzeniem 
danych. Są to zadania, które powinny pozostać w gestii krajowych instytucji nadzoru. W UE 
działa wiele instytucji finansowych, które nie mają swojej siedziby na terenie żadnego z 
państw członkowskich, w związku z czym odnośny artykuł powinien uwzględniać istniejące 
uzgodnienia w celu uniknięcia destabilizacji ogólnoświatowych uzgodnień dotyczących 
kolegiów.

Poprawka 504
Corien Wortmann-Kool

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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



PE440.017v02-00 60/77 AM\812976PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

EBA powinien mieć możliwość rozwiązywania (trwających) sporów między dwiema 
instytucjami nadzoru zgodnie z procedurą określoną w art. 11.

Poprawka 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nadzór nad instytucjami finansowymi o 

wymiarze europejskim
1. Organy krajowe prowadzą 
ostrożnościowy nadzór nad instytucjami 
finansowymi o wymiarze europejskim, 
występując jako przedstawiciele EBA oraz 
przestrzegając instrukcji przezeń 
wydanych, w celu zagwarantowania 
stosowania takich samych przepisów 
nadzorczych w całej Unii Europejskiej. 
2. EBA przekazuje projekt przepisów 
nadzorczych jednocześnie Komisji, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Komisja zatwierdza projekt przepisów 
nadzorczych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 i 8. 
3. Decyzja podjęta przez Radę Organów 
Nadzoru zgodnie z procedurą w art. 29 
ust. 1 określa istotne instytucje finansowe 
o wymiarze europejskim. Kryteria 
identyfikowania takich instytucji 
finansowych uwzględniają kryteria 
ustalone przez Radę Stabilności 
Finansowej (FSB), Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (IMF) oraz Bank 
Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).
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4. EBA, we współpracy z Europejską 
Radą ds. Ryzyka Systemowego, 
opracowuje wzorzec informacyjny dla 
istotnych instytucji w celu 
zagwarantowania rozsądnego zarządzania 
ich ryzykiem systemowym. 
5. Dla 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”). Fundusz 
będzie również odgrywać rolę we 
wspieraniu instytucji UE stojących przed 
trudnościami, w przypadku gdyby mogło 
to stanowić zagrożenie dla stabilności 
finansowej jednolitego europejskiego 
rynku finansowego. Fundusz jest 
finansowany ze składek tych instytucji. 
Wysokość składek uiszczanych przez 
każdą z instytucji finansowych jest 
określana z zastosowaniem kryteriów 
mających na celu nagradzanie dobrych 
praktyk zarządczych. Składki te zastępują 
składki dokonywane na rzecz krajowych 
funduszy o podobnym charakterze. 
6. W przypadku gdy skumulowane środki 
ze składek banków nie są wystarczające 
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 w zamian za 
opłatę odpowiednio odzwierciedlającą 
poniesione ryzyko. Państwa członkowskie 
mają udział w tych gwarancjach zgodnie z 
kryteriami określonymi w ust. 7.
7. W przypadku gdy w skrajnych, 
wyjątkowych okolicznościach i w 
kontekście kryzysu systemowego następuje 
upadłość jednej lub kilku instytucji, a 
dostępne środki są niewystarczające, 
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dotknięte tą sytuacją państwa 
członkowskie radzą sobie z tym 
obciążeniem, stosując zasady określone w 
odpowiednio zmienionym, aktualnym 
protokole ustaleń. Uzgodnienia dotyczące 
podziału kosztów mogą zawierać jedno z 
poniższych kryteriów lub ich połączenie: 
depozyty instytucji; aktywa (w ujęciu ich 
wartości księgowej, rynkowej czy też 
opartej na ocenie ryzyka) instytucji; 
przychody instytucji; udział w systemie 
płatności instytucji. 
8. Członkostwo w Funduszu zastępuje w 
przypadku uczestniczących w nim 
instytucji unijnych członkostwo w 
istniejących krajowych systemach 
gwarancji depozytów. Funduszem 
administruje zarząd powoływany przez 
Europejski Organ Nadzoru (bankowość) 
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

Poprawka 506
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzór nad instytucjami finansowymi o 
wymiarze europejskim

1. Organy krajowe prowadzą 
ostrożnościowy nadzór nad instytucjami 
finansowymi o wymiarze europejskim, 
występując jako przedstawiciele EBA oraz 
przestrzegając instrukcji przezeń 
wydanych, w celu zagwarantowania 
stosowania takich samych przepisów 
nadzorczych w całej Unii Europejskiej. 
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2. EBA przekazuje projekt przepisów 
nadzorczych jednocześnie Komisji, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Komisja zatwierdza projekt przepisów 
nadzorczych zgodnie z procedurą 
określoną w art. 7 i 8. 
3. Decyzja podjęta przez Radę Organów 
Nadzoru zgodnie z procedurą w art. 29 
ust. 1 określa istotne instytucje finansowe 
o wymiarze europejskim. Kryteria 
identyfikowania takich instytucji 
finansowych uwzględniają kryteria 
ustalone przez Radę Stabilności 
Finansowej (FSB), Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (IMF) oraz Bank 
Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).
4. EBA, we współpracy z Europejską 
Radą ds. Ryzyka Systemowego, 
opracowuje wzorzec informacyjny dla 
istotnych instytucji w celu 
zagwarantowania rozsądnego zarządzania 
ich ryzykiem systemowym. 
5. W celu ochrony interesów deponentów 
oraz zapewnienia stabilności rynków 
finansowych EBA zapewnia instytucjom 
finansowym o wymiarze europejskim 
możliwość wywiązywania się z ich 
zobowiązań w państwach członkowskich, 
w których prowadzą one działalność. W 
związku z tym EBA zapewnia utworzenie 
krajowych systemów gwarancji depozytów 
i funduszy w taki sposób, aby instytucje o 
wymiarze europejskim mogły wywiązać się 
ze swoich zobowiązań w państwach 
członkowskich, w których prowadzą 
działalność. EBA jest odpowiedzialny za 
dopilnowanie, aby państwa członkowskie 
oraz ich właściwe organy chroniły w ten 
sposób jednolity rynek finansowy przed 
ryzykiem systemowym. 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nie poświęcono należytej uwagi uzgodnieniom dotyczącym zarządzania funduszem 
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UE, mogłoby dojść do nieporozumień o różnorodnych konsekwencjach. Kwestia potrzeby 
stworzenia funduszu UE powinna być rozpatrywana w ramach prac Komisji w sprawie 
reagowania w przypadku kryzysu transgranicznego.

Poprawka 507
Vicky Ford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nadzór nad instytucjami finansowymi o 

wymiarze europejskim
Organy krajowe prowadzą ostrożnościowy 
nadzór nad instytucjami finansowymi o 
wymiarze europejskim.
EBA, we współpracy z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego oraz właściwymi 
organami, opracowuje wzorzec 
informacyjny dla istotnych instytucji w 
celu zagwarantowania rozsądnego 
zarządzania ich ryzykiem systemowym.
W celu zapewnienia lepszej ochrony 
europejskich deponentów EBA ułatwia 
koordynację systemów gwarancji 
depozytów funkcjonujących w obrębie 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Dalszy rozwój EBA
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EBA rozwija się zgodnie z najlepszymi 
praktykami uznawanymi na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym. Jednym 
z podejść mogłoby być ustanowienie przez 
ten organ nowego poziomu nadzoru 
bezpośredniego. W celu uniknięcia różnic 
na szczeblu międzynarodowym i 
wzmocnienia Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego należy dokładnie 
ocenić i rozważyć możliwość 
wprowadzenia nadzoru bezpośredniego, 
aby zwiększyć wartość nadzoru nad 
dużymi instytucjami finansowymi, z 
których wiele ma charakter globalny i 
prowadzi działalność w UE. Odnosi się to 
przede wszystkim do dużych instytucji 
finansowych prowadzących działania w 
zakresie bankowości komercyjnej lub inne 
działania, które mogłyby powodować 
systemowe ryzyko dla rynku 
wewnętrznego, a także do systemowych 
instytucji finansowych zdefiniowanych i 
określonych na szczeblu 
międzynarodowym. Jak określono w art. 
66, kwestię tę należy dodatkowo 
przeanalizować podczas pierwszego 
przeglądu niniejszego rozporządzenia, 
który powinien zostać przeprowadzony 
najpóźniej trzy lata od jego wejścia w 
życie.

Or. en

Poprawka 509
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
EBA rozwija się zgodnie z najlepszymi 
praktykami uznawanymi na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym. Jednym 
z podejść mogłoby być ustanowienie przez 
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ten organ nowego poziomu nadzoru 
bezpośredniego. W celu uniknięcia różnic 
na szczeblu międzynarodowym i 
wzmocnienia Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego należy dokładnie 
ocenić i rozważyć możliwość 
wprowadzenia nadzoru bezpośredniego, 
aby zwiększyć wartość nadzoru nad 
dużymi instytucjami finansowymi, z 
których wiele ma charakter globalny i 
prowadzi działalność w UE. Odnosi się to 
przede wszystkim do tych dużych 
międzynarodowych instytucji 
finansowych, które mogłyby powodować 
systemowe ryzyko dla rynku 
wewnętrznego, a także do systemowych 
instytucji finansowych zdefiniowanych i 
określonych na szczeblu 
międzynarodowym. Jak określono w art. 
66, kwestię tę należy dodatkowo 
przeanalizować podczas pierwszego 
przeglądu niniejszego rozporządzenia, 
który powinien zostać przeprowadzony 
najpóźniej trzy lata od jego wejścia w 
życie.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba dokonania analiz i oceny nowego europejskiego systemu nadzoru, zwłaszcza 
w odniesieniu do transgranicznych instytucji finansowych, których działalność mogłaby 
zagrażać działaniu rynku wewnętrznego. Analizy te powinno się przeprowadzić nie później niż 
w ciągu trzech lat od wejścia rozporządzenia w życie.

Poprawka 510
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie umożliwią 
właściwym organom przekazywanie 
swoich zadań i obowiązków innym 
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nadzoru. właściwym organom na mocy dwustronnej 
umowy, z zastrzeżeniem warunków 
określonych w niniejszym artykule.
Państwa członkowskie mogą ustanowić 
specjalne wymogi, które muszą być 
spełnione przed zawarciem przez właściwe 
organy tego rodzaju umów, oraz 
ograniczyć zakres przekazywanych zadań 
do tych, w przypadku których jest to 
konieczne do zapewnienia skutecznego 
nadzoru nad transgranicznymi 
instytucjami finansowymi oraz grupami.

Or. en

Poprawka 511
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na mocy umów zawieranych między 
właściwymi organami organy te mogą 
przekazywać swoje zadania i obowiązki 
innym właściwym organom nadzoru.

Or. en

Poprawka 512
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EBA ułatwia przekazywanie zadań i 
obowiązków pomiędzy właściwymi 
organami poprzez identyfikowanie zadań i 
obowiązków, które mogą zostać 
przekazane lub być wspólnie wykonywane, 
oraz poprzez promowanie najlepszych 

2. EBA ułatwia przekazywanie zadań i 
obowiązków pomiędzy właściwymi 
organami poprzez identyfikowanie zadań i 
obowiązków, które mogą zostać 
przekazane lub być wspólnie wykonywane, 
oraz poprzez promowanie najlepszych 
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praktyk. praktyk, a także poprzez przygotowanie 
odpowiednich wielostronnych umów 
ramowych.

Or. en

Poprawka 513
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 514
Peter Skinner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przekazywanie obowiązków pociąga za 
sobą realokację kompetencji określonych 
w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. Przekazane obowiązki będą 
wykonywane zgodnie z wymogami prawa 
obowiązującego instytucję, która 
przyjmuje obowiązki, w zakresie procedur, 
wdrażania oraz kontroli administracyjnej 
i sądowej.

Or. en
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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 515
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBA publikuje w odpowiedni sposób 
zawarte przez właściwe organy 
porozumienia w sprawie przekazania zadań 
i obowiązków, tak aby wszystkie 
zainteresowane strony były należycie 
poinformowane. 

EBA publikuje w odpowiedni sposób 
zawarte przez właściwe organy 
porozumienia w sprawie przekazania zadań 
i obowiązków, tak aby wszystkie 
zainteresowane strony były należycie 
poinformowane. Przedmiotowe 
porozumienia zawierają informacje na 
temat obowiązków przekazywanych przez 
właściwe organy.

Or. en

Poprawka 516
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 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
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EBA przekazuje organom w państwach 
członkowskich zadania i obowiązki 
dotyczące nadzoru ostrożnościowego nad 
instytucjami finansowymi o wymiarze 
europejskim, o których mowa w art. 12a.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest uwzględnienie przekazywania przez EBA obowiązków związanych z nadzorem nad 
instytucjami finansowymi o wymiarze europejskim.

Poprawka 517
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA odgrywa aktywną rolę w tworzeniu 
wspólnej europejskiej kultury nadzoru i 
spójnych praktyk nadzorczych, a także w 
zapewnianiu jednolitych procedur i 
spójnych podejść na terytorium Wspólnoty 
oraz wykonuje przynajmniej następujące 
działania:

1. EBA odgrywa aktywną rolę w tworzeniu 
wspólnej europejskiej kultury nadzoru i 
spójnych praktyk nadzorczych, a także w 
zapewnianiu jednolitych procedur i 
spójnych podejść na terytorium Unii 
Europejskiej oraz wykonuje przynajmniej 
następujące działania:

Or. en

Poprawka 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zachęcanie do wypracowywania 
najlepszych praktyk, w tym skutecznego i 
konstruktywnego dialogu między 
władzami krajowymi a odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, 
obejmującymi konsumentów oraz związki 
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reprezentujące pracowników z sektora 
jako podmioty tworzące wspólną kulturę 
nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzoru na szczeblu krajowym mogą znacznie skorzystać z włączenia w ich prace 
odpowiednich zainteresowanych stron, takich jak pracownicy oraz konsumenci. Osoby 
zatrudnione w sektorze mogą dostarczyć cennych informacji na temat aktualnych praktyk 
stosowanych przez przedsiębiorstwa – struktur płac, systemów motywacyjnych, umiejętności,
warunków pracy – oraz wpływu tych praktyk na profil ryzyka danej firmy.

Poprawka 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dopilnowanie, aby władze brały pod 
uwagę informacje przekazane przez 
pracowników dotyczące praktyk 
stosowanych przez przedsiębiorstwa w 
zakresie struktur płac, systemów 
motywacyjnych, umiejętności oraz 
warunków pracy.

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzoru na szczeblu krajowym mogą skorzystać z włączenia w ich prace 
odpowiednich zainteresowanych stron, takich jak pracownicy oraz konsumenci. Osoby 
zatrudnione w sektorze mogą dostarczyć cennych informacji na temat aktualnych praktyk 
stosowanych przez przedsiębiorstwa – struktur płac, systemów motywacyjnych, umiejętności, 
warunków pracy – oraz wpływu tych praktyk na profil ryzyka danej firmy.
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Poprawka 520
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) doradzanie odpowiednim organom 
europejskim i międzynarodowym w celu 
ułatwienia tworzenia wysokiej jakości 
jednolitych standardów nadzorczych, w 
tym w zakresie standardów 
sprawozdawczości i rachunkowości;

Or. en

Uzasadnienie

ESA powinny służyć radą europejskim i międzynarodowym instytucjom ustanawiającym 
standardy w przypadkach, w których konieczna jest harmonizacja międzynarodowych 
standardów, ale nie powinny same angażować się w rozwijanie nowych standardów w 
przypadkach, kiedy zadanie to zostało już powierzone innej instytucji europejskiej lub 
międzynarodowej.

Poprawka 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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, z uwzględnieniem 
zasady proporcjonalności;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 522
Vicky Ford

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 
ogólnoświatowych standardów 
rachunkowości i sprawozdawczości;

Or. en

Poprawka 523
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;

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzoru na szczeblu krajowym mogą skorzystać z włączenia w ich prace 
odpowiednich zainteresowanych stron, takich jak pracownicy oraz konsumenci. Osoby 
zatrudnione w sektorze mogą dostarczyć cennych informacji na temat aktualnych praktyk 
stosowanych przez przedsiębiorstwa – struktur płac, systemów motywacyjnych, umiejętności, 
warunków pracy – oraz wpływu tych praktyk na profil ryzyka danej firmy.
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Poprawka 524
Antolín Sánchez Presedo

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 525
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 526
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 właściwego organu, przy 
szczególnym uwzględnieniu skutecznego 
stosowania prawodawstwa, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, oraz zdolności 
reagowania na zmiany na rynku;

a) adekwatności ustaleń dotyczących
zasobów i zarządzania w odniesieniu do 
właściwego organu, przy szczególnym 
uwzględnieniu skutecznego stosowania 
standardów i prawodawstwa, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, oraz zdolności 
reagowania na zmiany na rynku;

Or. en

Poprawka 527
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 unijnego i w praktykach 
nadzorczych, w tym standardach 
regulacyjnych i nadzorczych, wytycznych 
i zaleceniach przyjętych na mocy art. 7 i 8, 
oraz stopnia, w którym praktyki nadzorcze 
osiągają cele wyznaczone w prawie Unii 
Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 528
Antolín Sánchez Presedo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie wzajemnej oceny EBA 
może wydawać zalecenia skierowane do 
zainteresowanych właściwych organów.

3. Na podstawie wzajemnej oceny EBA 
może wydawać zalecenia lub przyjmować 
inne odpowiednie środki skierowane do 
zainteresowanych właściwych organów.

Or. en

Poprawka 529
Peter Skinner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie wzajemnej oceny EBA 
może wydawać zalecenia skierowane do 
zainteresowanych właściwych organów.

3. Na podstawie wzajemnej oceny EBA 
może wydawać wytyczne i zalecenia 
skierowane do zainteresowanych 
właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

ESA powinny dostarczać nie tylko szczegółowe zalecenia, lecz także bardziej ogólne wytyczne 
służące propagowaniu ujednolicania praktyk. Powinno się jednak utrzymać dobrowolność 
tych działań ze względu na przeszkody prawne uniemożliwiające harmonizację głębszą niż ta 
określona w art. 7.



AM\812976PL.doc 77/77 PE440.017v02-00

PL

Poprawka 530
Corien Wortmann-Kool

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. EBA podaje do publicznej wiadomości 
wyniki wzajemnych ocen oraz najlepsze 
praktyki, które z nich wynikają.

Or. en

Uzasadnienie

W celu propagowania przejrzystości wyniki wzajemnych ocen oraz najlepsze praktyki, które z 
nich wynikają, powinny być ujawniane.


