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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite 
zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji 
kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 
1093/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady
(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0520),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0223/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Prawnej i Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Rozbieżności w krajowych przepisach 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
poszczególnych państwach członkowskich 
oraz odpowiednich praktykach 
administracyjnych, a także brak jednolitej 
procedury decyzyjnej na szczeblu unijnym 

(2) Rozbieżności w krajowych przepisach 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji w 
poszczególnych państwach członkowskich 
oraz odpowiednich praktykach 
administracyjnych, a także brak jednolitej 
procedury decyzyjnej na szczeblu unijnym 
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dotyczącej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków 
transgranicznych przyczynia się do braku 
zaufania i niestabilności rynku, ponieważ 
wspomniane przepisy i procedury nie 
zapewniają pewności i przewidywalności 
co do ewentualnych skutków upadłości 
banku. Decyzje o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podejmowane 
na szczeblu krajowym mogą prowadzić 
jedynie do zakłóceń konkurencji, a w 
konsekwencji do pogorszenia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

dotyczącej restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków 
transgranicznych przyczynia się do braku 
zaufania i niestabilności rynku, ponieważ 
wspomniane przepisy i procedury nie 
zapewniają pewności i przewidywalności 
co do ewentualnych skutków upadłości 
banku. Decyzje o restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji podejmowane 
na szczeblu krajowym i z zastosowaniem 
niezharmonizowanych ram prawnych
mogą prowadzić jedynie do zakłóceń 
konkurencji, a w konsekwencji do 
pogorszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Powiązania między państwami a 
sektorem bankowym, mające 
katastrofalne skutki dla gospodarki w 
całej Unii, podczas kryzysu powinny 
zostać wyeliminowane, by zmniejszyć
obecną fragmentację rynków 
finansowych. Chociaż unia bankowa 
będzie pełna dopiero po ustanowieniu 
wspólnego europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów, utworzenie 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest już 
zasadniczym krokiem w tym kierunku. 

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Tak długo jak przepisy dotyczące 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także praktyki i podejścia 
dotyczące podziału obciążenia pozostaną w 
gestii poszczególnych państw 
członkowskich, a środki finansowe 
potrzebne do sfinansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji będą pozyskiwane i 
wydatkowane na szczeblu krajowym, 
rynek wewnętrzny pozostanie 
rozdrobniony. Ponadto krajowe organy 
nadzoru mają silną motywację do 
ograniczania do minimum potencjalnych 
skutków kryzysów bankowych dla 
gospodarek ich państw poprzez 
podejmowanie jednostronnych działań 
służących wydzieleniu operacji bankowych 
np. poprzez ograniczanie transferów i 
pożyczek wewnątrzgrupowych lub poprzez 
zaostrzenie wymogów kapitałowych i 
dotyczących płynności wobec mających 
siedzibę na ich terytorium jednostek 
zależnych od jednostek dominujących 
będących potencjalnie na progu upadłości. 
Ogranicza to działalność transgraniczną 
banków i utrudnia korzystanie z 
podstawowych wolności, a także prowadzi 
do zakłóceń konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

(5) Tak długo jak przepisy dotyczące 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także praktyki i podejścia 
dotyczące podziału obciążenia pozostaną w 
gestii poszczególnych państw 
członkowskich, a środki finansowe 
potrzebne do sfinansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji będą pozyskiwane i 
wydatkowane na szczeblu krajowym, 
rynek wewnętrzny pozostanie 
rozdrobniony. Ponadto krajowe organy 
nadzoru mają silną motywację do 
ograniczania do minimum potencjalnych 
skutków kryzysów bankowych dla 
gospodarek ich państw poprzez 
podejmowanie jednostronnych działań 
służących wydzieleniu operacji bankowych 
np. poprzez ograniczanie transferów i 
pożyczek wewnątrzgrupowych lub poprzez 
zaostrzenie wymogów kapitałowych i 
dotyczących płynności wobec mających 
siedzibę na ich terytorium jednostek 
zależnych od jednostek dominujących 
będących potencjalnie na progu upadłości.
Kwestie krajowe i kwestie sporne między 
państwami macierzystymi a 
przyjmującymi znacznie obniżają 
skuteczność transgranicznej procedury 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Ogranicza to działalność 
transgraniczną banków i utrudnia 
korzystanie z podstawowych wolności, a 
także prowadzi do zakłóceń konkurencji na 
rynku wewnętrznym.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady […] do pewnego stopnia 
ujednoliciła krajowe przepisy dotyczące
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków, a także uregulowała 
współpracę między organami ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dotyczącą postępowania w 
przypadku upadłości banków 
transgranicznych. Harmonizacja 
przewidziana w dyrektywie […] nie jest 
jednak pełna, a proces decyzyjny nie jest 
scentralizowany. Zasadniczo dyrektywa 
[…] ustanawia wspólne instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz określa uprawnienia 
krajowych organów wszystkich państw 
członkowskich, ale pozostawia tym 
organom swobodę w stosowaniu tych 
instrumentów i w korzystaniu z krajowych 
mechanizmów finansowania na potrzeby 
stosowania procedur restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Dyrektywa 
[…] nie zapobiega podejmowaniu przez 
państwa członkowskie odrębnych i 
potencjalnie niespójnych decyzji 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grup 
transgranicznych, co może wpłynąć na 
łączne koszty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Ponadto, 
ponieważ dyrektywa przewiduje 
ustanowienie krajowych mechanizmów 
finansowania, nie ogranicza w 
wystarczającym stopniu zależności banków 
od wsparcia z budżetów krajowych i nie 
zapobiega stosowaniu przez państwa 
członkowskie różnych podejść w 
odniesieniu do wykorzystywania tych 
mechanizmów.

(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady […]1 jest decydującym krokiem 
naprzód jeśli chodzi o harmonizację 
krajowych przepisów dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków, a także uregulowała 
współpracę między organami ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji dotyczącą postępowania w 
przypadku upadłości banków 
transgranicznych. Harmonizacja 
przewidziana w dyrektywie […] nie jest 
jednak pełna, a proces decyzyjny nie jest 
scentralizowany. Zasadniczo dyrektywa 
[…] ustanawia wspólne instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz określa uprawnienia 
krajowych organów wszystkich państw 
członkowskich, ale pozostawia tym 
organom pewien stopień swobody w 
stosowaniu tych instrumentów i w 
korzystaniu z krajowych mechanizmów 
finansowania na potrzeby stosowania 
procedur restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Pomimo zadań związanych z 
mediacją przypisanych Europejskiemu 
Urzędowi Nadzoru (Europejskiemu 
Urzędowi Nadzoru Bankowego)
Dyrektywa […] nie zapobiega całkowicie
podejmowaniu przez państwa 
członkowskie odrębnych i potencjalnie 
niespójnych decyzji dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji grup transgranicznych, co może 
wpłynąć na łączne koszty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Ponadto, 
ponieważ dyrektywa przewiduje 
ustanowienie krajowych mechanizmów 
finansowania, nie ogranicza w 
wystarczającym stopniu zależności banków 
od wsparcia z budżetów krajowych i nie 
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zapobiega całkowicie stosowaniu przez 
państwa członkowskie różnych podejść w 
odniesieniu do wykorzystywania tych 
mechanizmów. A zatem powinno się 
stopniowo wprowadzać ogólnounijne 
zasady postępowania w przypadkach 
stwierdzenia niewypłacalności. 
____________________
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiająca ramy na potrzeby 
prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w odniesieniu do instytucji 
kredytowych i firm inwestycyjnych oraz 
zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG i 
82/891/EWG, dyrektywy 2001/24/WE, 
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 
2007/36/WE i 2011/35/UE oraz 
rozporządzenie (UE) nr 1093/2010. Dz.U. 
C … z …, s. …

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (zwany dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odrębne systemy finansowania 
ze środków krajowych zaburzyłyby 
stosowanie jednolitych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków na 
rynku wewnętrznym. Fundusz powinien 
ułatwić zapewnienie jednolitych praktyk 
administracyjnych w zakresie finansowania 

(11) Jednolity bankowy fundusz 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji (zwany dalej „funduszem”) jest 
zasadniczym elementem, bez którego nie 
można by zapewnić prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odrębne systemy finansowania 
ze środków krajowych zaburzyłyby 
stosowanie jednolitych przepisów 
dotyczących restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków na 
rynku wewnętrznym. Jeżeli finansowanie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji pozostanie kwestią krajową, 
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restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a także zapobieganie tworzeniu 
się przeszkód w korzystaniu z 
podstawowych wolności lub zakłóceniom 
konkurencji na rynku wewnętrznym w 
wyniku rozbieżnych praktyk krajowych. 
Fundusz powinien być bezpośrednio 
finansowany przez banki, a środki powinny 
być gromadzone na szczeblu unijnym, tak 
aby środki na potrzeby finansowania 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogły zostać przydzielone 
państwom członkowskim w oparciu o 
obiektywne czynniki, prowadząc w ten 
sposób do zwiększenia stabilności 
finansowej i ograniczenia powiązania 
pomiędzy postrzeganą sytuacją budżetową 
poszczególnych państw członkowskich a 
kosztami finansowania ponoszonymi przez 
banki i przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w tych państwach 
członkowskich.

związek pomiędzy państwami a sektorem 
bankowym nie zostanie przerwany, a 
inwestorzy nadal będą ustalać zasady 
pożyczek w zależności od miejsca, w 
którym znajduje się siedziba banków, a
nie ich zdolności kredytowej. Również 
obecna poważna fragmentacja rynku 
finansowego utrzyma się. Fundusz 
powinien ułatwić zapewnienie jednolitych 
praktyk administracyjnych w zakresie 
finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, a także 
zapobieganie tworzeniu się przeszkód w 
korzystaniu z podstawowych wolności lub 
zakłóceniom konkurencji na rynku 
wewnętrznym w wyniku rozbieżnych 
praktyk krajowych. Fundusz powinien być 
bezpośrednio finansowany przez banki, a 
środki powinny być gromadzone na 
szczeblu unijnym, tak aby środki na 
potrzeby finansowania restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mogły zostać 
przydzielone państwom członkowskim w 
oparciu o obiektywne czynniki, prowadząc 
w ten sposób do zwiększenia stabilności 
finansowej i ograniczenia powiązania 
pomiędzy postrzeganą sytuacją budżetową 
poszczególnych państw członkowskich a 
kosztami finansowania ponoszonymi przez 
banki i przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność w tych państwach 
członkowskich. Aby dalej ograniczać to 
powiązanie, należy wprowadzić zakaz 
podejmowania decyzji w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji mających 
bezpośredni wpływ na odpowiedzialność 
budżetową państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. Rada, po otrzymaniu 
powiadomienia EBC, powinna przedstawić 
Komisji zalecenie. Z uwagi na potrzebę 
osiągnięcia równowagi pomiędzy różnymi 
interesami Komisja powinna podjąć 
decyzję, czy instytucja powinna zostać 
objęta restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, oraz decyzję o jasnych i 
szczegółowych ramach dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji określających działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które powinna podjąć rada. W 
nakreślonych w powyższy sposób ramach 
rada powinna podjąć decyzję o programie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz poinformować krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
uporządkowanej likwidacji o dostępnych 
instrumentach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
uprawnieniach w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które należy wykonać na 
szczeblu krajowym.

(16) EBC, będący organem nadzoru w 
ramach jednolitego mechanizmu 
nadzorczego, jest najstosowniejszym 
organem do ocenienia, czy instytucja 
kredytowa jest na progu upadłości lub jest 
zagrożona upadłością, oraz czy istnieją 
jakiekolwiek realne szanse, że 
alternatywne działania ze strony sektora 
prywatnego lub działania nadzorcze 
zapobiegłyby jej upadłości w rozsądnym 
czasie. Rada, po otrzymaniu 
powiadomienia EBC, powinna przedstawić 
Komisji zalecenie. Z uwagi na potrzebę 
osiągnięcia równowagi pomiędzy różnymi 
interesami Komisja powinna podjąć 
decyzję, czy instytucja powinna zostać 
objęta restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją, oraz decyzję o jasnych i 
szczegółowych ramach dotyczących 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, jak zaproponowała w swoim 
zaleceniu rada, określających działania w 
ramach restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które powinna podjąć rada. W 
nakreślonych w powyższy sposób ramach 
rada powinna podjąć decyzję o programie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz poinformować krajowe 
organy ds. restrukturyzacji 
uporządkowanej likwidacji o dostępnych 
instrumentach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji oraz 
uprawnieniach w zakresie prowadzenia 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które należy wykonać na 
szczeblu krajowym.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w 
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani przez Radę na 
podstawie wniosku Komisji i po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego.
W przypadku obrad nad restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją banku lub 
grupy mających siedzibę w jednym 
uczestniczącym państwie członkowskim, 
do udziału w sesji wykonawczej rady oraz 
w procesie decyzyjnym zaproszony 
powinien zostać również członek 
mianowany przez zainteresowane państwo 
członkowskie, reprezentujący krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji tego państwa.
W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 

(19) W celu zapewnienia szybkiego i 
skutecznego procesu decyzyjnego w
przypadkach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, rada powinna 
być odrębną agencją unijną o określonej 
strukturze odpowiadającej jej szczególnym 
zadaniom, która odbiega od struktury 
wszystkich innych agencji unijnych. Skład 
rady powinien zapewnić właściwe 
uwzględnienie wszystkich istotnych 
interesów w prowadzonych procedurach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Rady powinna pracować w 
ramach sesji plenarnych i wykonawczych. 
W trakcie sesji wykonawczej w skład rady 
powinni wchodzić dyrektor wykonawczy i 
jego zastępca oraz członkowie mianowani 
przez Komisję i EBC. Uwzględniając misję 
rady, dyrektor wykonawczy i jego zastępca 
powinni być mianowani w oparciu o 
osiągnięcia, umiejętności, znajomość 
spraw bankowych i finansowych oraz 
doświadczenie w dziedzinie nadzoru 
finansowego i regulacji finansowych.
Dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego powinni być mianowani w 
otwartej procedurze kwalifikacyjnej, o 
której należycie informuje się Parlament 
Europejski i Radę. Procedura selekcji 
powinna uwzględniać zasadę równowagi 
płci. Komisja powinna dostarczyć 
właściwej komisji Parlamentu 
Europejskiego krótką listę kandydatów na 
stanowisko dyrektora wykonawczego i 
zastępcy dyrektora wykonawczego.
Komisja powinna dostarczyć 
Parlamentowi Europejskiemu do 
zatwierdzenia wniosek dotyczący 
mianowania dyrektora wykonawczego i 
zastępcy dyrektora wykonawczego. Po 
zatwierdzeniu przez Parlament Europejski 
tego wniosku Rada powinna przyjąć 
decyzję wykonawczą dotyczącą 
mianowania dyrektora wykonawczego i 
zastępcy dyrektora wykonawczego. W 
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wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos. Do 
udziału w posiedzeniach rady mogą 
również zostać zaproszeni obserwatorzy, w 
tym przedstawiciel Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności i Eurogrupy.

przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, do udziału w sesji 
wykonawczej rady oraz w procesie 
decyzyjnym zaproszeni powinni zostać 
również członkowie mianowani przez 
macierzyste państwo członkowskie i 
wszystkie zainteresowane przyjmujące 
państwa członkowskie, reprezentujący 
właściwe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Organy 
państwa macierzystego i państw 
przyjmujących powinny mieć równoważny 
wpływ na podejmowaną decyzję, więc 
organom państw przyjmujących powinien 
przysługiwać łącznie jeden głos.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Ponieważ uczestnicy procesu 
decyzyjnego rady podczas jej sesji 
wykonawczych zmieniają się w zależności 
od państwa członkowskiego/państw 
członkowskich, w którym(-ych) dana 
instytucja prowadzi działalność, stali 
uczestnicy – dyrektor wykonawczy, 
zastępca dyrektora wykonawczego, 
przedstawiciel Komisji i przedstawiciel 
EBC – powinni dopilnować, by decyzje 
podejmowane przez sesje wykonawcze 
rady w różnym składzie były spójne, 
właściwe i proporcjonalne.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Powinno być również możliwe 
zaproszenie do wzięcia udziału w 
posiedzeniach rady obserwatorów, w tym 
przedstawiciela Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności (ESM) i 
Eurogrupy.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Likwidacja instytucji będącej na progu 
upadłości w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego może 
zagrażać stabilności finansowej, zakłócać 
świadczenie podstawowych usług i 
wpływać na ochronę deponentów. W takim 
przypadku istnieje interes publiczny 
przemawiający za zastosowaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Cele 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny zatem obejmować: 
zapewnienie ciągłości świadczenia 
podstawowych usług finansowych, 
utrzymanie stabilności systemu 
finansowego, ograniczenie pokusy 
nadużycia poprzez ograniczenie do 
minimum zakładania publicznego wsparcia 
finansowego na rzecz instytucji będących 
na progu upadłości oraz ochronę 
deponentów.

(28) Likwidacja instytucji będącej na progu 
upadłości w ramach zwykłego 
postępowania upadłościowego może 
zagrażać stabilności finansowej, zakłócać 
świadczenie podstawowych usług i 
wpływać na ochronę deponentów. W takim 
przypadku istnieje interes publiczny 
przemawiający za zastosowaniem 
instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Cele 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny zatem obejmować: 
zapewnienie ciągłości świadczenia 
podstawowych usług finansowych, w tym 
stałego dostępu do depozytów, utrzymanie
stabilności systemu finansowego oraz
ograniczenie pokusy nadużycia poprzez 
ograniczenie do minimum zakładania 
publicznego wsparcia finansowego na 
rzecz instytucji będących na progu 
upadłości.

Or. en



PE519.706v01-00 14/50 PR\1004258PL.doc

PL

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Harmonizacja prawa 
upadłościowego w Unii, która stanowiłaby 
istotny krok w budowie wewnętrznego 
rynku z prawdziwego zdarzenia, nie 
została jeszcze osiągnięta. Jednak dla 
podmiotów mających siedzibę w 
państwach członkowskich uczestniczących 
w jednolitym mechanizmie nadzorczym 
oraz dla podmiotów mających siedzibę w 
innych państwach członkowskich, ze 
względu na harmonizację wprowadzoną 
dyrektywą [ ], hierarchia roszczeń 
wierzycieli w przypadku upadłości, z 
uwzględnieniem preferencji deponentów, 
pozostanie taka sama. Ta harmonizacja 
wyklucza istotne źródło arbitrażu 
regulacyjnego.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Komisja powinna zapewnić ramy 
działań w zakresie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które powinny 
zostać podjęte w zależności od 
okoliczności danej sprawy, i powinna być 
w stanie wskazać wszystkie niezbędne 
instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 

(36) Zgodnie z zaleceniem rady Komisja 
powinna zapewnić ramy działań w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, które powinny zostać podjęte w 
zależności od okoliczności danej sprawy, i 
powinna być w stanie wskazać wszystkie 
niezbędne instrumenty restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które należy 
zastosować. Te jasne i precyzyjne ramy 
pozwolą radzie podejmować decyzje w 
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sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów
kapitałowych.

sprawie szczegółowego programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Odpowiednie instrumenty 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji powinny obejmować: instrument 
zbycia wyodrębnionej części 
przedsiębiorstwa, instrument instytucji 
pomostowej, instrument umorzenia lub 
konwersji długu oraz instrument 
wydzielenia aktywów, przewidziane 
również w dyrektywie […]. Ramy te 
powinny również umożliwić ocenę 
spełnienia warunków zastosowania 
umorzenia i konwersji instrumentów 
kapitałowych.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Należy zapewnić skuteczność i 
jednolitość działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji we wszystkich uczestniczących 
państwach członkowskich. W tym celu 
rada powinna być uprawniona, w 
wyjątkowych przypadkach i jeżeli krajowy 
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
się do decyzji rady bądź zastosował się do 
tej decyzji w niewystarczającym zakresie, 
do przeniesienia na inną osobę 
określonych praw, aktywów lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją lub do żądania konwersji 
instrumentów dłużnych zawierających 
warunek umowny przewidujący konwersję 
w określonych okolicznościach. Należy 
uniemożliwić wszelkie działania 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 

(48) Należy zapewnić skuteczność i 
jednolitość działania w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji we wszystkich uczestniczących 
państwach członkowskich. W tym celu 
rada powinna być uprawniona, jeżeli 
krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
się do decyzji rady, do wydawania poleceń 
bezpośrednio instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją.
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uporządkowanej likwidacji, które 
ograniczałyby wykonywanie uprawnień 
lub pełnienie funkcji rady bądź wpływały 
na te uprawnienia lub funkcje.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53) W celu zapewnienia radzie dostępu do 
wszystkich istotnych informacji, 
pracownicy nie powinni mieć możliwości 
powoływania się na przepisy dotyczące 
tajemnicy służbowej, aby uniknąć 
ujawnienia informacji radzie.

(53) W celu zapewnienia radzie dostępu do 
wszystkich istotnych informacji, właściwe 
podmioty i ich pracownicy nie powinni 
mieć możliwości powoływania się na 
przepisy dotyczące tajemnicy służbowej, 
aby uniknąć ujawnienia informacji radzie.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Aby zapewnić stosowanie się do 
decyzji podejmowanych w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, w przypadku 
naruszeń należy nakładać proporcjonalne i 
odstraszające sankcje. Rada powinna być 
uprawniona do nakazania krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nałożenia 
grzywien lub okresowych kar pieniężnych 
na przedsiębiorstwa niewywiązujące się z 
obowiązków nałożonych na nie na 
podstawie jej decyzji. W celu zapewnienia 
spójnej, skutecznej i wydajnej praktyki 

(54) Aby zapewnić stosowanie się do 
decyzji podejmowanych w ramach 
jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, w przypadku 
naruszeń należy nakładać proporcjonalne i 
odstraszające sankcje. Rada powinna być 
uprawniona do nakazania krajowym 
organom ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nałożenia 
sankcji administracyjnych lub okresowych 
kar pieniężnych na podmioty
niewywiązujące się z obowiązków 
nałożonych na nie na podstawie jej decyzji.
W celu zapewnienia spójnej, skutecznej i 
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egzekwowania przepisów rada powinna 
być uprawniona do wydawania 
skierowanych do krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji wytycznych w sprawie 
stosowania grzywien i kar pieniężnych.

wydajnej praktyki egzekwowania 
przepisów rada powinna być uprawniona 
do wydawania skierowanych do krajowych 
organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji wytycznych w 
sprawie stosowania sankcji 
administracyjnych i kar pieniężnych.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W przypadku gdy krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji narusza zasady jednolitego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, nie 
wykonując uprawnień powierzonych mu 
na mocy prawa krajowego w celu 
wykonania polecenia rady, dane państwo 
członkowskie może być odpowiedzialne za 
naprawienie szkód poniesionych przez 
osoby, a także, w stosownych 
przypadkach, przez podmiot lub grupę 
objęte restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją lub wierzyciela jakiejkolwiek 
części tego podmiotu lub grupy w 
dowolnym państwie członkowskim, 
zgodnie z tym orzecznictwem.

skreślony

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 58 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58a) Jednak uzasadnione jest 
wykorzystanie funduszu przed 
wyczerpaniem wszystkich środków 
wierzycieli, jeżeli w procesie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji zaszłaby potrzeba umorzenia 
depozytów. Zaufanie obywateli, że ich 
oszczędności będą bezpieczne w 
depozytach całkowicie wolnych od ryzyka, 
które w konsekwencji wiążą się z niskim 
zwrotem z inwestycji, jest podstawą 
ogólnego poziomu zaufania do systemu 
bankowego. Zagwarantowanie stałego 
dostępu do depozytów jest bez wątpliwości 
jedną z zasadniczych funkcji banków.
Ponadto nieufność w odniesieniu do 
bezpieczeństwa depozytów może 
spowodować panikę bankową, która jest 
zjawiskiem mającym zgubny wpływ na 
stabilność finansową. Dlatego ochrona 
depozytów w procesie restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji jest zgodna z 
celami restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, a zatem zasługuje na 
szczególny wysiłek, bez względu na 
wysokość wkładu w celu pokrycia strat i 
dokapitalizowania ze strony akcjonariuszy 
i wierzycieli.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61a) Aby zagwarantować 
natychmiastową dostępność koniecznych 
środków finansowych do celów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
fundusz staje się operacyjny dopiero po 
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ustanowieniu linii kredytowej, najlepiej w 
ramach publicznego instrumentu 
wspólnotowego. Pełna dostępność 
środków ma zasadnicze znaczenie dla 
wiarygodności całego systemu.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) W celu zapewnienia uczciwego 
obliczenia wysokości składek oraz 
zapewnienia zachęt do prowadzenia 
działalności w sposób ograniczający 
ryzyko, składki na rzecz funduszu powinny 
uwzględniać stopień ryzyka ponoszonego 
przez instytucje kredytowe.

(63) W celu zapewnienia uczciwego 
obliczenia wysokości składek oraz 
zapewnienia zachęt do prowadzenia 
działalności w sposób ograniczający 
ryzyko, składki na rzecz funduszu, których 
wysokość ustala rada na podstawie 
propozycji właściwych organów, powinny 
uwzględniać stopień ryzyka ponoszonego 
przez instytucje kredytowe.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, Komisja lub rada 
wykonuje zadania lub uprawnienia, które 
zgodnie z dyrektywą [...] mają być 
wykonywane przez krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego, radę, do celów 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
dyrektywy [...], uznaje się za właściwy 

1. Tam gdzie, na mocy niniejszego 
rozporządzenia, Komisja lub rada 
wykonuje zadania lub uprawnienia, które 
zgodnie z dyrektywą [...] mają być 
wykonywane przez krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji uczestniczącego państwa 
członkowskiego, radę, do celów 
stosowania niniejszego rozporządzenia i 
dyrektywy [...], uznaje się za właściwy 
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krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub, w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy 
transgranicznej, za właściwy krajowy
organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy.

krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji lub, w 
przypadku restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji grupy 
transgranicznej, za właściwy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji na poziomie grupy.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, Komisja należycie 
rozważa wszystkie następujące czynniki:

2. Przy podejmowaniu decyzji lub działań, 
które mogą mieć skutki w więcej niż 
jednym uczestniczącym państwie 
członkowskim, a w szczególności przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących grup 
mających siedzibę w dwóch lub większej 
liczbie uczestniczących państw 
członkowskich, Komisja i rada należycie 
rozważają wszystkie następujące czynniki:

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja równoważy czynniki, o których 
mowa w ust. 2, z celami restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 12, z uwzględnieniem 
charakteru i okoliczności każdej sprawy.

3. Komisja i rada równoważą czynniki, o 
których mowa w ust. 2, z celami 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, o których mowa w art. 12, z 
uwzględnieniem charakteru i okoliczności 
każdej sprawy.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Żadna z decyzji rady lub Komisji nie 
może wymagać od państw członkowskich 
zapewnienia nadzwyczajnego publicznego 
wsparcia finansowego.

4. Decyzje lub działania rady lub Komisji 
nie mogą wymagać od państw 
członkowskich nadzwyczajnego 
publicznego wsparcia finansowego, ani 
odbijac się na obowiązkach budżetowych 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Przy podejmowaniu decyzji i działań 
rada informuje przedstawicieli 
pracowników odnośnych podmiotów i 
konsultuje się z nimi.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po otrzymaniu informacji na podstawie 
ust. 1 lub w przypadku działania z własnej 
inicjatywy rada przeprowadza ocenę, czy 
spełnione są następujące warunki:

2. Po otrzymaniu informacji na podstawie 
ust. 1 rada przeprowadza ocenę, czy 
spełnione są następujące warunki:
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Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 19 ust. 3;

b) ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o których 
mowa w art. 19 ust. 2;

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z własnej 
inicjatywy lub z uwzględnieniem 
ewentualnych przekazanych informacji, o 
których mowa w ust. 1, lub zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
z własnej inicjatywy zdecydować o objęciu 
podmiotu restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki, o których mowa w 
ust. 2.

6. Uwzględniając pilny charakter danej 
sprawy, Komisja postanawia, z 
uwzględnieniem przekazanych informacji, 
o których mowa w ust. 1, i zalecenia rady, 
o którym mowa w ust. 5, czy podmiot 
należy objąć restrukturyzacją i 
uporządkowaną likwidacją oraz określa 
ramy instrumentów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, które stosuje 
się względem podmiotu, a także ramy 
wykorzystania Funduszu w celu wsparcia 
działania w ramach restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji. Komisja może 
zdecydować o zwróceniu się do rady o 
dokonanie przeglądu jej zaleceń, o 
których mowa w ust. 5.

Or. en



PR\1004258PL.doc 23/50 PE519.706v01-00

PL

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie [...], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56-64 tej 
dyrektywy. W przypadku istnienia pomocy 
państwa rada może podjąć decyzję dopiero 
po podjęciu przez Komisję decyzji w 
sprawie tej pomocy państwa.

8. W ramach określonych odnośną decyzją 
Komisji rada podejmuje decyzję w sprawie 
programu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, o którym 
mowa w art. 20, oraz zapewnia podjęcie 
koniecznych działań w ramach 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w celu realizacji programu 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji przez właściwe krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji. Decyzja rady jest skierowana 
do właściwych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji i zawiera instrukcje dla tych 
organów, które podejmują wszystkie 
konieczne środki w celu wykonania decyzji 
rady zgodnie z art. 26, poprzez wykonanie 
wszelkich uprawnień w zakresie 
prowadzenia restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji przewidzianych 
w dyrektywie [...], w szczególności 
uprawnień określonych w art. 56-64 tej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Po otrzymaniu informacji przekazanych 
na podstawie ust. 1, lub z własnej 
inicjatywy, jeśli rada uzna, że środki 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogą potencjalnie stanowić 
pomoc państwa na podstawie art. 107 ust. 1 
TFUE, zwraca się do odnośnych 
uczestniczących państw członkowskich o 
bezzwłoczne zgłoszenie Komisji 
przewidzianych środków zgodnie z art. 108 
ust. 3 TFUE.

9. Jeśli rada uzna, że środki 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji mogą potencjalnie stanowić 
pomoc państwa na podstawie art. 107 ust. 1 
TFUE, zwraca się do odnośnych 
uczestniczących państw członkowskich o 
bezzwłoczne zgłoszenie Komisji 
przewidzianych środków zgodnie z art. 108 
ust. 3 TFUE.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli jest to konieczne dla realizacji 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, Komisja, po otrzymaniu 
zalecenia od rady lub działając z własnej 
inicjatywy, może dokonać przeglądu 
swojej decyzji w sprawie ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz dokonać odpowiednich 
zmian.

3. Jeśli jest to konieczne dla realizacji 
celów restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, Komisja, po otrzymaniu 
zalecenia od rady, może dokonać 
przeglądu swojej decyzji w sprawie ram 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz dokonać odpowiednich 
zmian.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do tych celów organy te korzystają ze Do tych celów zgodnie z niniejszym 
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swoich uprawnień przewidzianych w 
prawie krajowym wdrażającym dyrektywę 
[...] i zgodnie z warunkami określonymi w 
prawie krajowym. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w pełni informują radę o 
wykonywaniu tych uprawnień. Wszelkie 
podejmowane przez nie działania są 
zgodne z decyzją, o której mowa w art. 16 
ust. 8.

rozporządzeniem organy te korzystają ze 
swoich uprawnień przewidzianych w 
prawie krajowym wdrażającym dyrektywę 
[...] i zgodnie z warunkami określonymi w 
prawie krajowym. Krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w pełni informują radę o 
wykonywaniu tych uprawnień. Wszelkie 
podejmowane przez nie działania są 
zgodne z decyzją, o której mowa w art. 16 
ust. 8.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
decyzji, o której mowa w art. 16, lub 
zastosował ją w sposób, który nie pozwala 
osiągnąć celów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia, rada jest 
uprawniona do nakazania instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją:

2. Jeśli krajowy organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nie zastosował 
decyzji, o której mowa w art. 16, lub 
zastosował ją w sposób, który nie pozwala 
osiągnąć celów restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na mocy 
niniejszego rozporządzenia, rada jest 
uprawniona do wydania poleceń
bezpośrednio instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją:

a) przeniesienia na rzecz innej osoby 
określonych praw, aktywów lub 
zobowiązań instytucji objętej 
restrukturyzacją i uporządkowaną 
likwidacją;
b) zażądania konwersji instrumentów 
dłużnych, które zawierają warunki 
umowne dotyczące konwersji w 
okolicznościach przewidzianych w art. 18.

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów wykonywania zadań, o 
których mowa w art. 7, 8, 11, 16 i 17 rada 
może, bezpośrednio lub poprzez krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, zażądać od 
następujących osób prawnych lub 
fizycznych przekazania wszystkich 
informacji niezbędnych w celu 
wykonywania zadań powierzonych jej na 
mocy niniejszego rozporządzenia:

1. Do celów wykonywania zadań, o 
których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu rada może, bezpośrednio 
lub poprzez krajowe organy ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, zażądać od następujących osób 
prawnych lub fizycznych przekazania 
wszystkich informacji niezbędnych w celu 
wykonywania zadań powierzonych jej na 
mocy niniejszego rozporządzenia:

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów wykonywania zadań, o 
których mowa w art. 7, 8, 11, 16 i 17, oraz 
z zastrzeżeniem wszelkich innych 
warunków określonych w odpowiednich 
przepisach prawa Unii, rada może 
prowadzić wszelkie niezbędne 
dochodzenia wobec osób, o których mowa 
w art. 32 ust. 1, mających siedzibę lub 
znajdujących się w uczestniczących 
państwach członkowskich.

1. Do celów wykonywania zadań, o 
których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz z zastrzeżeniem 
wszelkich innych warunków określonych 
w odpowiednich przepisach prawa Unii, 
rada może prowadzić wszelkie niezbędne 
dochodzenia wobec osób, o których mowa 
w art. 32 ust. 1, mających siedzibę lub 
znajdujących się w uczestniczących 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów wykonywania zadań, o 
których mowa w art. 7, 8, 11, 16 i 17, oraz 
z zastrzeżeniem innych warunków 
określonych w odpowiednich przepisach 
prawa Unii, rada może, pod warunkiem 
uprzedniego powiadomienia 
zainteresowanych krajowych organów ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji, prowadzić wszelkie niezbędne 
kontrole na miejscu w lokalach 
przedsiębiorstwa osób prawnych, o których 
mowa w art. 32 ust. 1. W przypadku gdy 
wymaga tego właściwe prowadzenie i 
skuteczność kontroli, rada może 
przeprowadzać kontrole na miejscu bez 
uprzedniego poinformowania 
wspomnianych osób prawnych.

1. Do celów wykonywania zadań, o 
których mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, oraz z zastrzeżeniem 
innych warunków określonych w 
odpowiednich przepisach prawa Unii, rada 
może, pod warunkiem uprzedniego 
powiadomienia zainteresowanych 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji, prowadzić 
wszelkie niezbędne kontrole na miejscu w 
lokalach przedsiębiorstwa osób prawnych, 
o których mowa w art. 32 ust. 1. W 
przypadku gdy wymaga tego właściwe 
prowadzenie i skuteczność kontroli, rada 
może przeprowadzać kontrole na miejscu 
bez uprzedniego poinformowania 
wspomnianych osób prawnych.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urzędnicy i inne osoby upoważnione 
przez radę do prowadzenia kontroli na 
miejscu mogą wkraczać do lokali 
przedsiębiorstwa i na teren osób prawnych 
podlegających decyzji w sprawie 
dochodzenia przyjętej przez radę na 
podstawie art. 32 ust. 2 i mają wszystkie 
uprawnienia określone w art. 32 ust. 1.

2. Urzędnicy i inne osoby upoważnione 
przez radę do prowadzenia kontroli na 
miejscu mogą wkraczać do lokali 
przedsiębiorstwa i na teren osób prawnych 
podlegających decyzji w sprawie 
dochodzenia przyjętej przez radę na 
podstawie art. 33 ust. 2 i mają wszystkie 
uprawnienia określone w art. 33 ust. 1.

Or. en
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grzywny Sankcje administracyjne

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy rada stwierdza, że 
podmiot, o którym mowa w art. 2, celowo 
lub przez zaniedbanie popełnił jedno z 
naruszeń, o których mowa w ust. 2, rada 
nakazuje zainteresowanemu krajowemu 
organowi ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nałożyć 
grzywnę na dany podmiot, o którym mowa 
w art. 2, zgodnie z dyrektywą […].

1. W przypadku gdy rada stwierdza, że 
podmiot, o którym mowa w art. 2, celowo 
lub przez zaniedbanie popełnił jedno z 
naruszeń, o których mowa w ust. 2, rada 
nakazuje zainteresowanemu krajowemu 
organowi ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji nałożyć 
sankcję administracyjną na dany podmiot, 
o którym mowa w art. 100, zgodnie z 
dyrektywą […].

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podmioty, o których mowa w art. 2, 
można nakładać grzywny za następujące 
naruszenia:

2. Na podmioty, o których mowa w art. 2, 
można nakładać sankcje administracyjne
za następujące naruszenia:

Or. en
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy nie poddają się one 
dochodzeniu ogólnemu zgodnie z art. 33 
lub kontrolom na miejscu i nie przekazują 
informacji, których zażądano zgodnie z 
art. 32;

b) w przypadku gdy nie poddają się one 
dochodzeniu ogólnemu zgodnie z art. 33 
lub kontrolom na miejscu, których 
zażądano zgodnie z art. 34;

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku gdy nie stosują się one do 
decyzji skierowanej do nich przez radę na 
podstawie art. 24.

d) w przypadku gdy nie stosują się one do 
decyzji skierowanej do nich przez radę na 
podstawie art. 26.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji publikują 
informacje o grzywnach nałożonych na 
podstawie ust. 1. W przypadku gdy taka 
publikacja wyrządziłaby nieproporcjonalną 
szkodę zainteresowanym stronom, krajowe 
organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji publikują 

3. Krajowe organy ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji publikują 
informacje o sankcjach administracyjnych
nałożonych na podstawie ust. 1. W 
przypadku gdy taka publikacja 
wyrządziłaby nieproporcjonalną szkodę 
zainteresowanym stronom, krajowe organy 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
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informacje o sankcjach bez ujawniania 
tożsamości stron.

likwidacji publikują informacje o 
sankcjach bez ujawniania tożsamości stron.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu ustanowienia spójnej, skutecznej 
i wydajnej praktyki egzekwowania 
przepisów, a także dla zapewnienia 
wspólnego, jednolitego i spójnego 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
rada wydaje wytyczne w sprawie 
stosowania grzywien i okresowych kar 
pieniężnych skierowane do krajowych 
organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji.

4. W celu ustanowienia spójnej, skutecznej 
i wydajnej praktyki egzekwowania 
przepisów, a także dla zapewnienia 
wspólnego, jednolitego i spójnego 
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
rada wydaje wytyczne w sprawie 
stosowania sankcji administracyjnych i 
okresowych kar pieniężnych skierowane 
do krajowych organów ds. restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji.

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucję kredytową do zastosowania 
się do decyzji przyjętej zgodnie z art. 32;

a) podmiot, o którym mowa w art. 2, do 
zastosowania się do decyzji przyjętej 
zgodnie z art. 32;

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Okresowa kara pieniężna musi być 
skuteczna i proporcjonalna. Okresową karę 
pieniężną wymierza się w stawkach 
dziennych, dopóki instytucja kredytowa
lub zainteresowana osoba nie zastosuje się 
do odpowiednich decyzji, o których mowa 
w ust. 1 lit. a)–d).

2. Okresowa kara pieniężna musi być 
skuteczna i proporcjonalna. Okresową karę 
pieniężną wymierza się w stawkach 
dziennych, dopóki podmiot, o którym 
mowa w art. 2 lub zainteresowana osoba 
nie zastosuje się do odpowiednich decyzji, 
o których mowa w ust. 1 lit. a)–d).

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kadencja dyrektora wykonawczego, 
zastępcy dyrektora wykonawczego oraz 
członków rady mianowanych przez 
Komisję i EBC trwa pięć lat. Z 
zastrzeżeniem art. 53 ust. 6 kadencja ta nie 
jest odnawialna.

2. Kadencja dyrektora wykonawczego, 
zastępcy dyrektora wykonawczego oraz 
członków rady mianowanych przez 
Komisję i EBC trwa pięć lat. Z 
zastrzeżeniem art. 52 ust. 6 kadencja ta nie 
jest odnawialna.

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sesję plenarną rady, która wykonuje 
zadania określone w art. 47;

a) sesję plenarną rady, która wykonuje 
zadania określone w art. 46;

Or. en
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sesję wykonawczą rady, która wykonuje 
zadania określone w art. 51;

b) sesję wykonawczą rady, która wykonuje 
zadania określone w art. 50;

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dyrektora wykonawczego, który 
wykonuje zadania określone w art. 53.

c) dyrektora wykonawczego, który 
wykonuje zadania określone w art. 52.

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Radę, 
zgodnie z własnymi procedurami i w 
obecności przedstawicieli wszelkich 
uczestniczących państw członkowskich, 
których walutą nie jest euro.

6. Rada odpowiada w formie ustnej lub 
pisemnej na pytania skierowane do niej 
przez Parlament Europejski lub Radę, 
zgodnie z własnymi procedurami.

Or. en
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Na wniosek dyrektor wykonawczy 
prowadzi poufne dyskusje przy drzwiach 
zamkniętych z przewodniczącym i 
wiceprzewodniczącymi właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego, jeżeli takie 
dyskusje są wymagane w ramach 
wykonywania uprawnień Parlamentu 
Europejskiego na mocy Traktatu. 
Parlament Europejski i rada zawierają 
porozumienie dotyczące szczegółowych 
warunków organizacji takich dyskusji, 
mając na celu zapewnienie pełnej 
poufności zgodnie z obowiązkami w 
zakresie poufności nałożonymi na EBC 
jako właściwy organ na mocy stosownego 
prawa Unii.

7. Na wniosek dyrektor wykonawczy 
prowadzi poufne dyskusje przy drzwiach 
zamkniętych z przewodniczącym i 
wiceprzewodniczącymi właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego, jeżeli takie 
dyskusje są wymagane w ramach 
wykonywania uprawnień Parlamentu 
Europejskiego na mocy Traktatu.
Parlament Europejski i rada zawierają 
porozumienie dotyczące szczegółowych 
warunków organizacji takich dyskusji, 
mając na celu zapewnienie pełnej 
poufności zgodnie z obowiązkami w 
zakresie poufności nałożonymi 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia oraz art. 76 dyrektywy [ ] 
na radę, która działa jako krajowy organ 
ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji tego państwa zgodnie z art. 5.

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedkładając sprawozdanie przewidziane 
w art. 41 ust. 2, rada przekazuje je 
jednocześnie bezpośrednio parlamentom 
narodowym uczestniczących państw 
członkowskich.
Parlamenty narodowe mogą kierować do 
rady uzasadnione uwagi na temat tego 
sprawozdania.

Or. en
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie rady, o których mowa w art. 
40 ust. 2, działają niezależnie i 
obiektywnie w interesie Unii jako całości 
oraz nie zwracają się o instrukcje do 
instytucji lub organów unijnych, rządu 
żadnego z państw członkowskich lub do 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmują takich instrukcji.

2. Członkowie rady, o których mowa w art. 
39 ust. 2, działają niezależnie i 
obiektywnie w interesie Unii jako całości 
oraz nie zwracają się o instrukcje do 
instytucji lub organów unijnych, rządu 
żadnego z państw członkowskich lub do 
jakiegokolwiek innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmują takich instrukcji.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjmuje, do dnia 30 listopada każdego 
roku, roczny program prac rady na 
nadchodzący rok zgodnie z art. 49 ust. 1, w 
oparciu o projekt przedstawiony przez 
dyrektora wykonawczego, i przekazuje ten 
program do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komisji i 
Europejskiego Banku Centralnego;

a) przyjmuje, do dnia 30 listopada każdego 
roku, roczny program prac rady na 
nadchodzący rok, w oparciu o projekt 
przedstawiony przez dyrektora 
wykonawczego, i przekazuje ten program 
do wiadomości Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji i Europejskiego Banku 
Centralnego;

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyjmuje roczny budżet rady zgodnie z 
art. 59 ust. 2;

b) przyjmuje roczny budżet rady zgodnie z 
art. 58 ust. 2;

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1– litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyjmuje roczne sprawozdanie z 
działalności dotyczące działań rady, o 
których mowa w art. 42. W sprawozdaniu 
tym przedstawia się szczegółowe 
wyjaśnienia na temat wykonania budżetu;

d) przyjmuje roczne sprawozdanie z 
działalności dotyczące działań rady, o 
których mowa w art. 41. W sprawozdaniu 
tym przedstawia się szczegółowe 
wyjaśnienia na temat wykonania budżetu;

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada na sesji plenarnej podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów swych 
członków. Decyzje, o których mowa w art. 
47 ust. 1 lit. c), podejmuje się jednak 
większością dwóch trzecich głosów jej 
członków.

1. Rada na sesji plenarnej podejmuje 
decyzje zwykłą większością głosów swych 
członków. Decyzje, o których mowa w art. 
46 ust. 1 lit. c), podejmuje się jednak 
większością dwóch trzecich głosów jej 
członków.

Or. en
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 członkowie 
rady, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. 
a)–d), uczestniczą w sesjach 
wykonawczych rady.

1. Członkowie rady, o których mowa w art. 
39 ust. 1 lit. a)–d), uczestniczą w sesjach 
wykonawczych rady.

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy podmiotów mających siedzibę 
wyłącznie w jednym z uczestniczących 
państw członkowskich, członek 
mianowany przez to państwo członkowskie 
również uczestniczy w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie z 
art. 52 ust. 1 i 3.

2. W przypadku gdy obrady dotyczą 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, lub 
grupy podmiotów mających siedzibę 
wyłącznie w jednym z uczestniczących 
państw członkowskich, członek 
mianowany przez to państwo członkowskie 
również uczestniczy w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie z 
art. 51 ust. 1 i 3.

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.  W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, członek mianowany przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 

3. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, członek mianowany przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji na poziomie 
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grupy, jak również członkowie mianowani 
przez państwa członkowskie, w których 
jednostki zależne lub podmioty objęte 
nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, uczestniczą w obradach i w 
procesie podejmowania decyzji zgodnie z 
art. 52 ust. 2 i 3.

grupy, jak również członkowie mianowani 
przez państwa członkowskie, w których 
jednostki zależne lub podmioty objęte 
nadzorem skonsolidowanym mają 
siedziby, uczestniczą również w obradach i 
w procesie podejmowania decyzji zgodnie 
z art. 51 ust. 2 i 3.

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Członkowie rady, o których mowa w 
art. 39 ust. 1 lit. a)-d) dopilnowują, by 
podejmowanie decyzji i działań w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji , w szczególności w odniesieniu 
do wykorzystania funduszu, przez sesje 
wykonawcze rady w różnym składzie są 
spójne, właściwe i proporcjonalne.

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 40
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji i 

2. W przypadku gdy obrady dotyczą grupy 
transgranicznej, rada podejmuje decyzje na 
sesjach wykonawczych zwykłą 
większością głosów członków 
uczestniczących w posiedzeniu. Każdemu 
z członków rady, o których mowa w art. 39
ust. 2, oraz członkowi mianowanemu przez 
państwo członkowskie, w którym znajduje 
się organ ds. restrukturyzacji i 
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uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu z 
pozostałych członków uczestniczących w 
posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. W 
przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

uporządkowanej likwidacji na poziomie 
grupy, przysługuje jeden głos. Każdemu z 
pozostałych członków uczestniczących w 
posiedzeniu przysługuje prawo głosu 
równe stosunkowi jednego głosu do liczby 
krajowych organów ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji państw 
członkowskich, w których jednostki 
zależne lub podmioty objęte nadzorem 
skonsolidowanym mają siedziby. W 
przypadku równej liczby głosów 
decydujący jest głos dyrektora 
wykonawczego.

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dopóki nie zostanie osiągnięty 
docelowy poziom finansowania, o którym 
mowa w art. 65, członek mianowany przez 
państwo członkowskie może jeden raz 
zażądać dalszych obrad rady, w przypadku 
gdy decyzja będąca przedmiotem dyskusji 
rzutuje na odpowiedzialność budżetową 
tego państwa członkowskiego.

skreślony

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wykonanie budżetu rady zgodnie z art. 
59 ust. 3;

d) wykonanie budżetu rady zgodnie z art. 
58 ust. 3;
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Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) każdego roku dyrektor wykonawczy 
opracowuje projekt sprawozdania 
zawierający część dotyczącą działań w 
zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz część dotyczącą spraw 
finansowych i administracyjnych.

g) każdego roku przygotowanie projektu
sprawozdania zawierającego część 
dotyczącą działań w zakresie 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji oraz część dotyczącą spraw 
finansowych i administracyjnych.

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego są mianowani w otwartej 
procedurze kwalifikacyjnej, 
uwzględniającej zasadę równowagi płci, o 
której należycie informuje się Parlament 
Europejski i Radę.

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po wysłuchaniu rady na sesji plenarnej 
Komisja przedstawia Radzie listę 

5. Komisja dostarcza właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego krótką listę 
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kandydatów do mianowania na 
stanowiska dyrektora wykonawczego i 
zastępcy dyrektora wykonawczego. Rada 
mianuje dyrektora wykonawczego i 
zastępcę dyrektora wykonawczego po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego.

kandydatów na stanowisko dyrektora 
wykonawczego i zastępcy dyrektora 
wykonawczego.

Komisja dostarcza Parlamentowi 
Europejskiemu do zatwierdzenia wniosek 
dotyczący mianowania dyrektora 
wykonawczego i zastępcy dyrektora 
wykonawczego. Po zatwierdzeniu przez 
Parlament Europejski tego wniosku Rada 
przyjmuje decyzję wykonawczą dotyczącą
mianowania dyrektora wykonawczego i 
zastępcy dyrektora wykonawczego.

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W drodze odstępstwa od art. 40 ust. 2 
kadencja pierwszego zastępcy dyrektora 
wykonawczego mianowanego po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia trwa 
trzy lata; kadencja ta jest odnawialna jeden 
raz na okres pięciu lat. Dyrektor 
wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego sprawują swój urząd do 
czasu mianowania ich następców.

6. W drodze odstępstwa od art. 39 ust. 2 
kadencja pierwszego zastępcy dyrektora 
wykonawczego mianowanego po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia trwa 
trzy lata; kadencja ta jest odnawialna jeden 
raz na okres pięciu lat. Dyrektor 
wykonawczy i zastępca dyrektora 
wykonawczego sprawują swój urząd do 
czasu mianowania ich następców.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 8



PR\1004258PL.doc 41/50 PE519.706v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Jeżeli dyrektor wykonawczy lub 
zastępca dyrektora wykonawczego 
przestają spełniać warunki wymagane do 
wykonywania ich obowiązków lub 
dopuścili się poważnego uchybienia, Rada 
może, na wniosek Komisji i po 
wysłuchaniu Parlamentu Europejskiego, 
usunąć dyrektora wykonawczego lub 
zastępcę dyrektora wykonawczego z 
urzędu.

8. Jeżeli dyrektor wykonawczy lub 
zastępca dyrektora wykonawczego 
przestają spełniać warunki wymagane do 
wykonywania ich obowiązków lub 
dopuścili się poważnego uchybienia, Rada 
może, na wniosek Komisji, który został 
zatwierdzony przez Parlament Europejski, 
przyjąć decyzję wykonawczą o usunięciu
dyrektora wykonawczego lub zastępcy
dyrektora wykonawczego z urzędu.

W tym celu Parlament Europejski i Rada 
mogą poinformować Komisję, że uważają, 
iż warunki usunięcia dyrektora 
wykonawczego i zastępcy dyrektora 
wykonawczego ze stanowiska są 
spełnione. Komisja przyjmuje stanowisko 
w tej sprawie.

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pożyczki otrzymane w ramach linii 
kredytowej, o której mowa w art. 64 ust. 
2a;

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 1 marca kolejnego roku 2. Do dnia 1 marca kolejnego roku 
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budżetowego księgowy rady przesyła
Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne 
sprawozdanie finansowe.

budżetowego księgowy rady przesyła
radzie wstępne sprawozdanie finansowe.

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do dnia 31 marca każdego roku rada na 
swej sesji wykonawczej przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu 
wstępne sprawozdanie finansowe rady za 
poprzedni rok budżetowy.

nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do dnia 1 lipca po upływie każdego 
roku budżetowego dyrektor wykonawczy 
przesyła ostateczne sprawozdanie 
finansowe Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Komisji i Trybunałowi 
Obrachunkowemu.

nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 6



PR\1004258PL.doc 43/50 PE519.706v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 30 września dyrektor 
wykonawczy przesyła Trybunałowi 
Obrachunkowemu odpowiedź na jego 
uwagi.

6. Do dnia 1 lipca dyrektor wykonawczy 
przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu 
odpowiedź na jego uwagi.

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada ustala, zgodnie z aktami 
delegowanymi, o których mowa w ust. 5, 
składki należne ze strony każdego 
podmiotu, o którym mowa w art. 2, w 
decyzji skierowanej do danego podmiotu.
Rada stosuje zasady proceduralne, 
sprawozdawcze i inne, zapewniające pełne 
i terminowe opłacanie składek.

3. W oparciu o propozycję przedstawioną 
przez właściwy organ, zgodnie z aktami 
delegowanymi, o których mowa w ust. 5,
rada ustala składki należne ze strony 
każdego podmiotu, o którym mowa w art. 
2, w decyzji skierowanej do danego 
podmiotu. Rada stosuje zasady 
proceduralne, sprawozdawcze i inne, 
zapewniające pełne i terminowe opłacanie 
składek.

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Fundusz można wykorzystać dopiero 
po ustanowieniu linii kredytowej, najlepiej 
w ramach publicznego instrumentu 
wspólnotowego, aby zagwarantować 
natychmiastową dostępność odpowiednich 
środków finansowych do celów 
niniejszego rozporządzenia. Każda 
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pożyczka z tej linii kredytowej podlega 
zwrotowi przez fundusz w uzgodnionym 
terminie.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Rada może wykorzystywać fundusz w 
celu wsparcia dowolnego działania, o 
którym mowa w ust. 1 lit. a)-g), w 
przypadku gdy w procesie restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji konieczne 
byłoby umorzenie depozytów, niezależnie 
od kwoty wkładu w celu pokrycia strat i 
dokapitalizowania, jaki już wnieśli 
akcjonariusze i wierzyciele.

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Rada rekompensuje krajowemu 
organowi ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
odszkodowanie, które zasądził od niego 
sąd krajowy, lub które, w porozumieniu z 
radą, organ ten zobowiązał się wypłacić 
zgodnie z ugodą, będące skutkiem 
działania lub zaniechania popełnionego 
przez tenże krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w trakcie jakiejkolwiek 
restrukturyzacji i uporządkowanej 

4. Rada rekompensuje krajowemu 
organowi ds. restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji 
odszkodowanie, które zasądził od niego 
sąd krajowy, lub które, w porozumieniu z 
radą, organ ten zobowiązał się wypłacić 
zgodnie z ugodą, będące skutkiem 
działania lub zaniechania popełnionego 
przez tenże krajowy organ ds. 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji w trakcie jakiejkolwiek 
restrukturyzacji i uporządkowanej 
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likwidacji prowadzonej zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, chyba że 
takie działanie lub zaniechanie stanowi 
naruszenie prawa Unii, niniejszego 
rozporządzenia, decyzji Komisji lub 
decyzji rady, bądź stanowi oczywisty i 
poważny błąd w ocenie.

likwidacji prowadzonej zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, chyba że 
takie działanie lub zaniechanie stanowi 
naruszenie prawa Unii, niniejszego 
rozporządzenia, decyzji Komisji lub 
decyzji rady, celowe bądź wynikające z 
oczywistego i poważnego błędu w ocenie.

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 62 ust. 5, art. 65 ust. 5, art. 66 ust. 3, 
art. 67 ust. 3 i art. 70 ust. 4 wchodzi w 
życie tylko wówczas, gdy Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 62 ust. 5, art. 65 ust. 5, art. 66 ust. 3, 
art. 67 ust. 3 i art. 70 ust. 4 wchodzi w 
życie tylko gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie
trzech miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w drodze odstępstwa od art. 47 ust. 1 lit. 
i) i do chwili przyjęcia decyzji, o której 
mowa w art. 47 ust. 2, tymczasowy 

b) w drodze odstępstwa od art. 46 ust. 1 lit. 
i) i do chwili przyjęcia decyzji, o której 
mowa w art. 46 ust. 2, tymczasowy 
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dyrektor wykonawczy wykonuje 
uprawnienia organu powołującego;

dyrektor wykonawczy wykonuje 
uprawnienia organu powołującego;

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 7–23 i art. 25–38 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2015 r.

Artykuły 7–23 i art. 25–37 stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2015 r.

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 stosuje się od dnia 1 stycznia 
2018 r.

Artykuł 24 stosuje się od dnia 1 lipca 2016
r.

Or. en
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UZASADNIENIE

 Przedstawiony przez Komisję Europejską wniosek legislacyjny ustanawiający 

jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla wszystkich 

instytucji kredytowych mających siedzibę w strefie euro i innych państwach 

członkowskich uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym, w tym 

jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, finansowany przez 

wszystkie objęte nim instytucje finansowe na zasadzie ex-ante i z uwzględnieniem 

ryzyka, stanowi niezbędny krok na drodze ku utworzeniu rzeczywistej unii bankowej. 

Jest to ambitna i zrównoważona propozycja, niezbędna do stworzenia silnych ram dla 

walki z przyszłymi kryzysami bankowymi w strefie euro (i uczestniczących 

państwach członkowskich). Wniosek określa trzy główne cele: uniknięcie kosztów dla 

podatników, ochrona depozytów oraz ograniczenie zewnętrznych szkód w przypadku 

niekontrolowanej upadłości, szczególnie dla gospodarki realnej. 

 Obecny wniosek legislacyjny stał się – zwłaszcza po przyjęciu jednolitego 

mechanizmu nadzorczego – niezbędnym elementem architektury unii bankowej. Nie 

do zaakceptowania byłaby bowiem sytuacja, w której – mając silny nadzór na 

poziomie europejskim sprawowany przez Europejski Bank Centralny – w krytycznej 

fazie dochodziłoby do przekazania problematycznej instytucji krajowemu organowi 

ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, działającemu w oparciu o wyłącznie 

krajowe środki finansowe na restrukturyzację i uporządkowaną likwidację.

 Skuteczne wdrożenie obecnego projektu legislacyjnego ma kluczowe znaczenie dla 

likwidacji powiązań między bankami a państwami, które okazały się fatalne w 

skutkach, szczególnie w strefie euro w czasie kryzysu. Jednakże o pełnej unii 

bankowej możemy mówić dopiero po ustanowieniu wspólnych gwarancji depozytów 

na poziomie jednolitego mechanizmu nadzorczego. Jedynie wówczas podmioty 

gospodarcze będą podejmowały decyzje na podstawie analizy sytuacji poszczególnych 

instytucji finansowych, a nie analizy ryzyka niewypłacalności państw członkowskich, 

w których te instytucje mają siedzibę. 
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 Mając na uwadze brak wspólnego europejskiego systemu ochrony deponentów, 

sprawozdawczyni proponuje, by unikać w jak największym stopniu faktycznych 

umo r z e ń  depozytów w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, jak ma to miejsce w innych skutecznie działających 

systemach, np. FDIC w USA. W tym celu należałoby w procesie restrukturyzacji lub 

uporządkowanej likwidacji w trybie natychmiastowym uruchamiać fundusz 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz odnośne mechanizmy 

restrukturyzacyjno-likwidacyjne każdorazowo w przypadku konieczności sięgnięcia 

po depozyty zgodnie z hierarchią umarzania lub konwersji długów. W takich 

szczególnych przypadkach wykorzystanie funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji byłoby dopuszczalne, niezależnie od kwoty wkładu w celu pokrycia strat i 

dokapitalizowania, jaki już wnieśli akcjonariusze i wierzyciele. Celem tej interwencji 

jest utrzymanie ciągłości dostępu do depozytów, ponieważ zaufanie do depozytów jest 

prawdopodobnie najważniejszym elementem odbudowy poważnie nadszarpniętego 

zaufania do systemu bankowego strefy euro.

 Wiarygodność jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

zależy w szczególności od tego, czy fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji będzie postrzegany jako zdolny do wsparcia ambitnych zadań 

przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu od chwili jego utworzenia. 

Przewidywany dziesięcioletni okres na utworzenie funduszu to bardzo długi okres. 

Istnienie silnego wspólnego zabezpieczenia w postaci na przykład publicznej linii 

kredytowej, najlepiej w ramach jednego z instrumentów europejskich, jest zatem 

warunkiem wstępnym działania funduszu.  Jest również absolutnie konieczne, by 

spłatą pożyczek zajmował się fundusz finansowany przez przemysł, co zagwarantuje 

całkowitą neutralność podatkową systemu.

 Wiarygodność zależy również od wyraźnego określenia zadań różnych podmiotów 

uczestniczących w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, gdyż pozwoli to uniknąć niepewności, rozbieżności kryteriów i 

ewentualnych konfliktów interesów. W związku z tym sprawozdawczyni 
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jednoznacznie opowiada się za tym, by działania restrukturyzacyjno-likwidacyjne były 

koniecznie poprzedzone odnośnym komunikatem wydanym przez właściwy organ 

nadzoru, w tym przypadku EBC. Ponadto, chociaż formalnie to Komisja Europejska 

będzie decydować o procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, decyzja 

taka powinna zawsze opierać się na zaleceniu Rady ds. Restrukturyzacji i 

Uporządkowanej Likwidacji.

 Wiarygodność jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na spójność i proporcjonalność decyzji 

podejmowanych na różnych sesjach wykonawczych rady. Obecne na tych sesjach 

instytucje europejskie muszą zadbać nie tylko o to, aby w należyty sposób 

uwzględniono skutki działań restrukturyzacyjno-likwidacyjnych w poszczególnych 

krajach, ale również o to, aby podejmowane w związku z tym decyzje nie zagrażały 

ogólnej spójności i sprawiedliwości jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji. 

 Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stosowany będzie 

w skomplikowanych kwestiach, które bezpośrednio dotyczą interesów publicznych. 

Absolutnie konieczne jest zagwarantowanie legitymacji demokratycznej i 

odpowiedzialności – przede wszystkim wobec Parlamentu Europejskiego – za 

podejmowane decyzje, zwłaszcza jeżeli chodzi o procedurę wyboru (i odwołania) 

dyrektora wykonawczego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 

Likwidacji oraz jego zastępcy. Procedura mianowania dyrektora wykonawczego 

Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji powinna być 

przejrzysta i odbywać się z wyraźnym udziałem Parlamentu Europejskiego. W 

otwartej procedurze kwalifikacyjnej należy uwzględnić kilka głównych elementów, w 

tym kompetencje, niezależność oraz poszanowanie zasady równowagi płci.

 Ścisłe wzajemne powiązania między różnymi elementami unii bankowej wymagają, 

aby szczególną uwagę zwrócić na harmonogram wejścia w życie różnych 

instrumentów. W obecnym rozporządzeniu wejście w życie jednolitego mechanizmu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w dniu 1 stycznia 2015 r. silnie wspiera 
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wcześniejsze przyjęcie innych kluczowych elementów systemu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, w szczególności mechanizmu umorzenia/konwersji 

długów.

 Ochrona jednolitego rynku wymaga również całkowitej spójności między 

procedurami restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla instytucji z państw 

członkowskich uczestniczących w unii bankowej oraz procedurami mającymi 

zastosowanie do instytucji z państw członkowskich spoza unii bankowej. Jednolity 

zbiór przepisów wymaga w związku z tym pełnej kompatybilności między dyrektywą 

w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji a procedurami 

określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Mając na uwadze, że negocjacje między 

Radą i Parlamentem Europejskim na temat dyrektywy w sprawie naprawy oraz 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wciąż trwają, sprawozdawczyni 

postanowiła z przyczyn metodologicznych nie wprowadzać na obecnym etapie zmian 

do zawartych w niniejszym rozporządzeniu artykułów powiązanych z tą dyrektywą, w 

oczekiwaniu na wyniki negocjacji.


