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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz 
w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem 
i kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego
(COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0501),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C7-0169/2009),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady 
pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Prawnej, Komisji Budżetowej, jak również Komisji Spraw Konstytucyjnych 
(A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
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EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego

EUROPEJSKIEGO I RADY
ustanawiające Europejski Organ Nadzoru 
(bankowość)
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na 
przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne 
braki w nadzorze finansowym, zarówno 
w poszczególnych przypadkach, jak i 
w podejściu do systemu finansowego jako 
całości. Nadzór oparty na modelach 
krajowych nie nadąża za rzeczywistością, 
w której europejskie rynki finansowe są 
zintegrowane i połączone, a liczne 
przedsiębiorstwa finansowe działają na 
szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił 
niedociągnięcia w zakresie współpracy, 
koordynacji, spójnego stosowania 
przepisów wspólnotowych i zaufania 
pomiędzy krajowymi organami nadzoru. 

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na 
przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne 
braki w nadzorze finansowym, zarówno 
w poszczególnych przypadkach, jak i 
w podejściu do systemu finansowego jako 
całości. Nadzór oparty na modelach 
krajowych nie nadąża za rzeczywistością, 
w której europejskie rynki finansowe są 
zintegrowane i połączone, a liczne 
przedsiębiorstwa finansowe działają na 
szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił 
niedociągnięcia w zakresie współpracy, 
koordynacji, spójnego stosowania 
przepisów UE i zaufania pomiędzy 
krajowymi organami nadzoru. 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Długo przed kryzysem finansowym 
Parlament Europejski regularnie wzywał
do wzmocnienia prawdziwie równych 
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warunków konkurencji dla wszystkich 
podmiotów działających na szczeblu Unii, 
a jednocześnie wskazywał znaczące 
uchybienia w zakresie unijnego nadzoru 
nad jeszcze bardziej zintegrowanymi 
rynkami finansowymi (zobacz 
sprawozdanie José Manuela Garcíi-
Margallo y Marfila dotyczące komunikatu 
Komisji w sprawie wprowadzania w życie 
ram dla rynków finansowych: plan 
działania (2000 r.), sprawozdanie Ieke van 
den Burg w sprawie zasad nadzoru 
ostrożnościowego w Unii Europejskiej 
(2002 r.), sprawozdanie Ieke van den 
Burg w sprawie Białej księgi na temat 
polityki w dziedzinie usług finansowych 
na lata 2005-2010 (2007 r.) oraz 
sprawozdanie Ieke van den Burg 
i Daniela Daianu zawierające zalecenia 
dla Komisji w sprawie działań następczych 
w związku z metodą Lamfalussy’ego –
przyszła struktura nadzoru (2008 r.)4. 
Ponadto zob. sprawozdanie Petera 
Skinnera w sprawie Solvency II (2009 r.) 
i sprawozdanie Jeana-Paula Gauzèsa 
w sprawie rozporządzenia w sprawie 
agencji ratingowych (2009 r.). 
_______________________

1Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453. 
2Dz.U. C 25E z 29.1.2004, s. 394.
3 Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
4Dz.U. C 9E z 15.1.2010, s. 48.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W opublikowanym dnia 25 lutego 
2009 r. raporcie utworzonej na wniosek 
Komisji grupy wysokiego szczebla pod 

(2) W opublikowanym dnia 25 lutego 
2009 r. raporcie utworzonej na wniosek 
Komisji grupy wysokiego szczebla pod 
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przewodnictwem pana Jacques’a de 
Larosière’a stwierdzono, że należy 
wzmocnić ramy nadzorcze, aby zmniejszyć 
groźbę wystąpienia w przyszłości 
kryzysów finansowych i ograniczyć ich 
skutki. Zalecono daleko idące reformy 
struktury nadzoru sektora finansowego we 
Wspólnocie. Grupa ekspertów wyraziła 
również stanowisko, że należy stworzyć 
Europejski System Organów Nadzoru 
Finansowego (ESFS) złożony z trzech 
europejskich organów nadzoru 
odpowiedzialnych, odpowiednio, za sektor 
bankowości, sektor papierów 
wartościowych oraz sektor ubezpieczeń 
i pracowniczych programów emerytalnych, 
a także że należy powołać Europejską 
Radę ds. Ryzyka Systemowego.

przewodnictwem pana Jacques’a de 
Larosière’a stwierdzono, że należy 
wzmocnić ramy nadzorcze, aby zmniejszyć 
groźbę wystąpienia w przyszłości 
kryzysów finansowych i ograniczyć ich 
skutki. Zalecono reformy struktury nadzoru 
sektora finansowego we Wspólnocie. 
Grupa ekspertów wyraziła również 
stanowisko, że należy stworzyć Europejski 
System Organów Nadzoru Finansowego 
(ESFS) złożony z trzech europejskich 
organów nadzoru odpowiedzialnych, 
odpowiednio, za sektor bankowości, sektor 
papierów wartościowych oraz sektor 
ubezpieczeń i pracowniczych programów 
emerytalnych, a także że należy powołać 
Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego. Zawarte w sprawozdaniu 
zalecenia dotyczyły minimalnego poziomu 
zmian, który eksperci ocenili jako 
konieczny, żeby uniknąć wystąpienia 
podobnego kryzysu w przyszłości.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W swoim komunikacie z dnia 4 marca 
2009 r. zatytułowanym „Realizacja 
europejskiego planu naprawy” Komisja 
zaproponowała przedłożenie projektu 
legislacyjnego w sprawie utworzenia 
Europejskiego Systemu Organów Nadzoru 
Finansowego i Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego, natomiast 
w komunikacie z dnia 27 maja 2009 r. 
zatytułowanym „Europejski nadzór 
finansowy” przedstawiła więcej 
szczegółów na temat możliwej struktury 
takich nowych ram nadzorczych.

(3) W swoim komunikacie z dnia 4 marca 
2009 r. zatytułowanym „Realizacja 
europejskiego planu naprawy” Komisja
zaproponowała przedłożenie projektu 
legislacyjnego w sprawie utworzenia 
Europejskiego Systemu Organów Nadzoru 
Finansowego i Europejskiej Rady ds. 
Ryzyka Systemowego, natomiast 
w komunikacie z dnia 27 maja 2009 r. 
zatytułowanym „Europejski nadzór 
finansowy” przedstawiła więcej 
szczegółów na temat możliwej struktury 
takich nowych ram nadzorczych. 
Komunikat nie zawiera wszystkich zaleceń 
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sformułowanych w sprawozdaniu 
Larosière'a.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Europejski System Organów Nadzoru 
Finansowego powinien stanowić sieć 
krajowych i wspólnotowych organów 
nadzoru finansowego, w ramach której 
bieżący nadzór nad instytucjami 
finansowymi sprawowany jest na poziomie 
krajowym, natomiast centralną rolę 
w zakresie nadzoru nad grupami 
transgranicznymi powierza się kolegiom 
organów nadzorczych. Należy również 
osiągnąć większą harmonizację i spójne 
stosowanie przepisów dotyczących 
instytucji i rynków finansowych w całej 
Wspólnocie. Należy powołać Europejski 
Organ Nadzoru Bankowego, a także 
Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych i Europejski Organ Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych 
(europejskie organy nadzoru). 

(7) Europejski System Organów Nadzoru 
Finansowego powinien stanowić sieć 
krajowych i unijnych organów nadzoru 
finansowego, w ramach której bieżący 
nadzór nad uczestnikami rynków 
finansowych, których działania nie mają 
wymiaru unijnego, sprawowany jest na 
poziomie krajowym. Kolegia organów 
nadzorczych winny nadzorować podmioty 
transgraniczne pozbawione wymiaru 
unijnego. Organ powinien stopniowo 
przejmować kontrolę nad podmiotami, 
których działania mają wymiar unijny. 
Należy również osiągnąć większą 
harmonizację i spójne stosowanie 
przepisów dotyczących instytucji i rynków 
finansowych w całej Wspólnocie. Należy 
powołać Europejski Organ Nadzoru 
(bankowość), oraz Europejski Organ 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne) i Europejski Organ 
Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe), 
a także Europejski Organ Nadzoru 
(Wspólny Komitet). Europejska Rada ds. 
Ryzyka Systemowego wchodzi w skład 
Europejskiego Systemu Nadzoru 
Finansowego.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Europejskie organy nadzoru powinny 
zastąpić Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru Bankowego ustanowiony decyzją 
Komisji 2009/78/WE, Komitet 
Europejskich Organów Nadzoru ds. 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowiony decyzją 
Komisji 2009/79/WE oraz Komitet 
Europejskich Organów Nadzoru nad 
Rynkiem Papierów Wartościowych 
ustanowiony decyzją Komisji 2009/77/WE 
i przejąć wszystkie zadania i kompetencje 
tych komitetów. Należy jasno określić 
zakres działań poszczególnych 
europejskich organów nadzoru. Komisja 
powinna również uczestniczyć w sieci 
działań nadzorczych, jeżeli wymagają tego 
względy instytucjonalne i obowiązki 
wynikające z Traktatu.

(8) Europejski Organ Nadzoru powinien 
zastąpić Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru Bankowego ustanowiony decyzją 
Komisji 2009/78/WE, Komitet 
Europejskich Organów Nadzoru ds. 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowiony decyzją 
Komisji 2009/79/WE oraz Komitet 
Europejskich Organów Nadzoru nad 
Rynkiem Papierów Wartościowych 
ustanowiony decyzją Komisji 2009/77/WE 
i przejąć wszystkie zadania i kompetencje 
tych komitetów. Należy jasno określić 
zakres działań poszczególnych 
europejskich organów nadzoru. Komisja 
powinna również uczestniczyć w sieci 
działań nadzorczych, jeżeli wymagają tego 
względy instytucjonalne i obowiązki 
wynikające z Traktatu.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Europejski Organ Nadzoru 
Bankowego (zwany dalej „EBA”)
powinien działać, mając na uwadze 
polepszenie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym zwłaszcza poprzez 
osiągnięcie wysokiego poziomu, 
skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru, uwzględniając zróżnicowane 
interesy poszczególnych państw 
członkowskich; tak by chronić deponentów 

(9) Organ powinien działać, mając na 
uwadze polepszenie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym zwłaszcza poprzez 
osiągnięcie wysokiego poziomu, 
skuteczności i spójności regulacji i 
nadzoru, uwzględniając zróżnicowane 
interesy poszczególnych państw 
członkowskich; tak by zapobiegać 
arbitrażowi regulacyjnemu i gwarantować 
równe warunki konkurencji; chronić 
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i inwestorów; zapewnić integralność, 
efektywność i prawidłowe funkcjonowanie 
rynków finansowych; zabezpieczyć 
stabilność systemu finansowego 
i wzmocnić międzynarodową koordynację 
nadzoru finansowego, z korzyścią dla całej 
gospodarki, w tym dla instytucji 
finansowych i innych zainteresowanych 
stron, konsumentów i pracowników. Aby 
zrealizować te cele konieczne i właściwe 
jest, by EBA był organem wspólnotowym 
posiadającym osobowość prawną oraz 
autonomię prawną, administracyjną 
i finansową.

deponentów i inwestorów; zapewnić 
integralność, efektywność i prawidłowe 
funkcjonowanie rynków finansowych; 
zabezpieczyć stabilność systemu 
finansowego i wzmocnić międzynarodową 
koordynację nadzoru finansowego, z 
korzyścią dla całej gospodarki, w tym dla 
uczestników rynków finansowych i innych 
zainteresowanych stron, konsumentów i 
pracowników. Jego zadania obejmują 
także promowanie spójności nadzoru 
i doradzanie instytucjom UE 
w dziedzinach bankowości, płatności, 
przepisów w zakresie elektronicznych 
usług finansowych i kontroli nad nimi 
oraz pokrewnych kwestii ładu 
korporacyjnego, audytów 
i sprawozdawczości finansowej. Aby 
zrealizować te cele konieczne i właściwe 
jest, by Organ był organem 
wspólnotowym posiadającym osobowość 
prawną oraz autonomię prawną, 
administracyjną i finansową.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich w swoim wyroku z dnia 2 
maja 2006 r. w sprawie C-217/04 
(Zjednoczone Królestwo przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii 
Europejskiej) potwierdził, że art. 95 
Traktatu odnoszący się do przyjmowania 
środków dotyczących zbliżenia 
prawodawstwa w celu ustanowienia 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego 
stanowi odpowiednią podstawę prawną dla 
powołania „organu wspólnotowego 
mającego za zadanie przyczynianie się do 

(10) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich w swoim wyroku z dnia 2 
maja 2006 r. w sprawie C-217/04 
(Zjednoczone Królestwo przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii 
Europejskiej) potwierdził, że art. 95 
Traktatu odnoszący się do przyjmowania 
środków dotyczących zbliżenia 
prawodawstwa w celu ustanowienia 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego 
(obecnie art. 114 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)
stanowi odpowiednią podstawę prawną dla 
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realizacji procesu harmonizacji”, 
w przypadku gdy zadania powierzone 
takiemu organowi są ściśle związane 
z dziedzinami będącymi przedmiotem 
aktów dokonujących zbliżenia 
prawodawstw krajowych. Cele i zadania 
EBA polegające na udzielaniu właściwym 
krajowym organom nadzoru pomocy 
w zakresie spójnej interpretacji 
i stosowania przepisów wspólnotowych 
oraz przyczynianiu się do stabilności 
finansowej koniecznej do integracji 
finansowej są ściśle związane z celami 
określonymi w dorobku prawnym 
Wspólnoty dotyczącym rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych. Należy zatem ustanowić 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego na 
mocy art. 95 Traktatu.

powołania „organu wspólnotowego 
mającego za zadanie przyczynianie się do 
realizacji procesu harmonizacji”,
w przypadku gdy zadania powierzone 
takiemu organowi są ściśle związane 
z dziedzinami będącymi przedmiotem 
aktów dokonujących zbliżenia 
prawodawstw krajowych. Cele i zadania 
Organu polegające na udzielaniu 
właściwym krajowym organom nadzoru 
pomocy w zakresie spójnej interpretacji 
i stosowania przepisów wspólnotowych 
oraz przyczynianiu się do stabilności 
finansowej koniecznej do integracji 
finansowej są ściśle związane z celami 
określonymi w dorobku prawnym 
Wspólnoty dotyczącym rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych. Należy zatem ustanowić 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego na 
mocy art. 114 Traktatu.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W sprawie C-217/04 Zjednoczone 
Królestwo przeciwko Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej 
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, co 
następuje: „[…] brzmienie art. 95 TWE 
nie pozwala na wniosek, iż przepisy 
przyjęte przez prawodawcę wspólnotowego 
na podstawie tego artykułu powinny 
zostać ograniczone, jeśli chodzi o ich 
adresatów, wyłącznie do państw 
członkowskich. W rzeczywistości bowiem 
może okazać się konieczne, według oceny 
tego prawodawcy, przewidzenie 
możliwości ustanowienia organu 
wspólnotowego mającego za zadanie 
przyczynianie się do realizacji procesu 
harmonizacji, w sytuacjach gdy stosowne 
wydaje się przyjęcie niewiążących 
środków towarzyszących lub o charakterze 
ramowym dla ułatwienia jednolitego 
wykonania i stosowania aktów opartych 
na tym postanowieniu”1. Akty przyjęte na 
podstawie art. 95 traktatu WE (art. 114 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) mogą mieć formę dyrektyw 
lub rozporządzeń. Przykładowo: 
Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa 
Sieci i Informacji powołano 
rozporządzeniem (WE) 460/2004 
i podobnie Organ zostanie ustanowiony 
na mocy rozporządzenia. 
1 Wyrok z dnia 2 maja 2006 r., pkt 44.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Do aktów prawnych określających 
zadania właściwych organów państw 
członkowskich, w tym współpracę między 
nimi i z Komisją, należą: dyrektywa 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe, 
dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie adekwatności 
kapitałowej firm inwestycyjnych 
i instytucji kredytowych oraz dyrektywa 
94/19/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie 
systemów gwarancji depozytów.

(11) Do aktów prawnych określających 
zadania właściwych organów państw 
członkowskich, w tym współpracę między 
nimi i z Komisją, należą: dyrektywa 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe, 
dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 
2006 r. w sprawie adekwatności 
kapitałowej firm inwestycyjnych 
i instytucji kredytowych oraz dyrektywa 
94/19/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie 
systemów gwarancji depozytów. 
Zastosowanie niniejszego rozporządzenia 
do dyrektywy 94/19/WE powinno 
pozostawać bez uszczerbku dla obecnego 
przeglądu tej dyrektywy i nie powinno 
przesądzać o kompetencjach, jakie mogą 
zostać ewentualnie powierzone Organowi 
w wyniku tego przeglądu.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Istniejące prawodawstwo 
wspólnotowe regulujące dziedziny, których 
dotyczy niniejsze rozporządzenie, 
obejmuje również dyrektywę 2002/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego 

(12) Istniejące prawodawstwo UE 
regulujące dziedziny, których dotyczy 
niniejsze rozporządzenie, obejmuje 
również dyrektywę 2002/87/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego 
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nadzoru nad instytucjami kredytowymi, 
zakładami ubezpieczeń oraz 
przedsiębiorstwami inwestycyjnymi 
konglomeratu finansowego i zmieniającą 
dyrektywy Rady 73/239/EWG, 
79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 
93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 
98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu 
z systemu finansowego w celu prania 
pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
oraz dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 
2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom 
usług finansowych na odległość. 

nadzoru nad instytucjami kredytowymi, 
zakładami ubezpieczeń oraz 
przedsiębiorstwami inwestycyjnymi 
konglomeratu finansowego, 
rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 listopada 2006 r. w sprawie informacji 
o zleceniodawcach, które towarzyszą 
przekazom pieniężnym1, dyrektywę 
2009/110/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 16 września 2009 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje pieniądza 
elektronicznego oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad ich działalnością2

oraz w stosownych fragmentach  
dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie 
przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu oraz dyrektywę 
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 września 2002 r. 
dotyczącą sprzedaży konsumentom usług 
finansowych na odległość. 
1 Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu ustanawiającego 
zharmonizowane standardy techniczne 
w zakresie usług finansowych, tak by 
zapewnić, również poprzez jednolity zbiór 
przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę deponentów, inwestorów 
i konsumentów w całej Europie. Ponieważ 

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu ustanawiającego 
zharmonizowane standardy techniczne 
w zakresie usług finansowych, tak by 
zapewnić, również poprzez jednolity zbiór 
przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę deponentów, inwestorów 
i konsumentów w całej Europie. Ponieważ 
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EBA charakteryzuje wysoki poziom 
wiedzy specjalistycznej, efektywne 
i właściwe jest powierzenie mu, 
w dziedzinach określonych prawem 
wspólnotowym, opracowania projektów 
standardów technicznych, które nie 
wymagają podejmowania decyzji 
politycznych. Komisja powinna 
zatwierdzić te projekty standardów 
zgodnie z prawem wspólnotowym w celu 
nadania im wiążącej mocy prawnej. 
Komisja musi przyjąć projekty standardów 
technicznych. Podlegałyby one zmianom, 
jeżeli przykładowo projekty standardów 
technicznych byłyby niezgodne z prawem 
wspólnotowym bądź byłyby sprzeczne 
z zasadą proporcjonalności lub 
z podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych określonymi w dorobku 
prawnym Wspólnoty dotyczącym usług 
finansowych. Aby zapewnić sprawną 
i przyspieszoną procedurę przyjmowania 
tych standardów, należy ustalić określony 
termin, w którym Komisja powinna podjąć 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Organ charakteryzuje wysoki poziom 
wiedzy specjalistycznej, efektywne 
i właściwe jest powierzenie mu, 
w dziedzinach określonych prawem 
unijnym, opracowania projektów 
standardów technicznych, które nie 
wymagają podejmowania decyzji 
politycznych. Komisja powinna mieć 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych dotyczących standardów 
technicznych w usługach finansowych, 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Procedura opracowywania 
standardów technicznych określona 
w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez 
uszczerbku dla uprawnień Komisji 
w zakresie przyjmowania z własnej 
inicjatywy środków wykonawczych 
w drodze procedury komitetowej na 
poziomie 2 procedury Lamfalussy’ego, 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem 
wspólnotowym. Kwestie dotyczące 

(15) Komisja powinna zatwierdzić te 
projekty standardów w celu nadania im 
wiążącej mocy prawnej. Będą one 
podlegały zmianom, jeżeli przykładowo 
będą niezgodne z prawem UE, będą 
sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub 
z podstawowymi zasadami rynku 
wewnętrznego w obszarze usług 
finansowych określonymi w dorobku 
prawnym Unii Europejskiej dotyczącym 



PR\803316PL.doc 17/98 PE438.408v01-00

PL

standardów technicznych nie wymagają 
decyzji politycznych, a ich treść jest 
określona przez wspólnotowe akty prawne 
przyjęte na poziomie 1. Opracowanie 
projektów standardów przez EBA 
gwarantuje pełne wykorzystanie 
specjalistycznej wiedzy specjalistycznej 
krajowych organów nadzoru.

usług finansowych. Aby zapewnić 
sprawną i szybką procedurę przyjmowania 
tych standardów, należy ustalić określony 
termin, w którym Komisja powinna podjąć 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W dziedzinach nieobjętych 
standardami technicznymi EBA powinien 
mieć uprawnienia do wydawania 
niewiążących wytycznych i zaleceń 
w sprawie stosowania prawodawstwa 
wspólnotowego. W celu zapewnienia 
przejrzystości i zwiększenia przestrzegania 
przez krajowe organy nadzoru tych 
wytycznych i zaleceń, krajowe organy 
nadzoru powinny być zobowiązane do 
przedstawienia powodów niezastosowania 
się do tych wytycznych i zaleceń.

(16) W dziedzinach nieobjętych 
standardami technicznymi Organ powinien 
mieć uprawnienia do wydawania 
wytycznych i zaleceń w sprawie 
stosowania prawodawstwa UE. W celu 
zapewnienia przejrzystości i zwiększenia 
przestrzegania przez krajowe organy 
nadzoru tych wytycznych i zaleceń, 
krajowe organy nadzoru powinny być 
zobowiązane do publicznego 
przedstawienia powodów niezastosowania 
się do tych wytycznych i zaleceń, żeby 
zachować pełną przejrzystość wobec 
uczestników rynku. W obszarach 
nieobjętych standardami technicznymi 
Organ powinien wypracowywać 
i upowszechniać najlepsze wzorce.

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się 
do zalecenia, Komisja – w celu 
zapewniania przestrzegania prawa 
wspólnotowego – powinna być
uprawniona do skierowania do danego 
krajowego organu nadzoru decyzji 
o bezpośrednich skutkach prawnych, na 
którą można się powoływać przed sądami 
i organami i która może być egzekwowana 
na mocy art. 226 Traktatu. 

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się 
do zalecenia w terminie wyznaczonym 
przez Organ, ten ostatni – w celu 
zapewniania przestrzegania prawa UE –
powinien niezwłocznie skierować do 
danego krajowego organu nadzoru decyzję 
o bezpośrednich skutkach prawnych, na 
którą można się powoływać przed sądami 
i organami i która może być egzekwowana 
na mocy art. 258 Traktatu. 

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania 
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie wymagają szybkiej 
i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu 
Wspólnoty. EBA powinien zatem móc 
zobowiązywać krajowe organy nadzoru do 
podejmowania konkretnych działań w celu 
zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. 
Decydowanie o transgranicznej sytuacji 
nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem 
uznaniowości, a zatem powinno zostać 
powierzone Komisji Europejskiej. Aby 
zapewnić skuteczną reakcję na sytuację 
nadzwyczajną w przypadku 
niepodejmowania działań przez właściwy 
krajowy organ nadzoru, EBA powinien 
posiadać uprawnienia do przyjęcia 

(21) Poważne zagrożenia dla 
prawidłowego funkcjonowania 
i integralności rynków finansowych lub 
stabilności systemu finansowego w Unii
wymagają szybkiej i skoordynowanej 
odpowiedzi na szczeblu Unii. Organ 
powinien zatem móc zobowiązywać 
krajowe organy nadzoru do podejmowania 
konkretnych działań w celu zapobiegania 
sytuacjom nadzwyczajnym. Europejska 
Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna 
ustalić, kiedy występuje sytuacja 
nadzwyczajna. Aby zapewnić skuteczną 
reakcję na sytuację nadzwyczajną 
w przypadku niepodejmowania działań 
przez właściwy krajowy organ nadzoru, 
Organ powinien posiadać uprawnienia do 
przyjęcia w ostateczności decyzji 
skierowanych bezpośrednio do instytucji 



PR\803316PL.doc 19/98 PE438.408v01-00

PL

w ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych 
w obszarach prawa wspólnotowego 
bezpośrednio obowiązującego instytucje 
finansowe celem ograniczenia skutków 
kryzysu i przywrócenia zaufania do 
rynków. 

finansowych w obszarach prawa unijnego 
bezpośrednio obowiązującego instytucje 
finansowe celem ograniczenia skutków 
kryzysu i przywrócenia zaufania do 
rynków. 

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego 
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich EBA powinien 
móc rozstrzygać spory między tymi 
właściwymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego właściwe organy mogą dojść do 
porozumienia. Uprawnienia EBA powinny 
obejmować spory dotyczące obowiązków 
proceduralnych w ramach współpracy, 
a także interpretacji i stosowania prawa 
wspólnotowego w decyzjach nadzorczych. 
Konieczne jest przestrzeganie istniejących 
mechanizmów pojednawczych 
przewidzianych w prawodawstwie 
sektorowym. W przypadku 
niepodejmowania działań przez dany 
krajowy organ nadzoru EBA powinien być 
uprawniony do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych bezpośrednio do 
instytucji finansowych w obszarach prawa 
wspólnotowego bezpośrednio je 
obowiązującego. 

(22) W celu zapewnienia efektywnego 
i skutecznego nadzoru oraz 
zrównoważonego uwzględnienia stanowisk 
właściwych organów w poszczególnych 
państwach członkowskich Organ powinien 
móc rozstrzygać spory między tymi 
właściwymi organami ze skutkiem 
wiążącym, w tym w ramach kolegiów 
nadzorczych. Należy wprowadzić 
postępowanie pojednawcze, podczas 
którego właściwe organy mogą dojść do 
porozumienia. Uprawnienia Organu 
powinny obejmować spory dotyczące
obowiązków proceduralnych w ramach 
współpracy, a także interpretacji 
i stosowania prawa unijnego w decyzjach 
nadzorczych. Konieczne jest 
przestrzeganie istniejących mechanizmów 
pojednawczych przewidzianych 
w prawodawstwie sektorowym. W 
przypadku niepodejmowania działań przez 
dany krajowy organ nadzoru Organ 
powinien być uprawniony do przyjęcia 
w ostateczności decyzji skierowanych 
bezpośrednio do instytucji finansowych 
w obszarach prawa unijnego bezpośrednio 
je obowiązującego. Ma to także 
zastosowanie do sporów w kolegiach 
organów nadzorczych.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Kryzys pokazał główne słabe punkty 
w istniejących podejściach do nadzoru 
transgranicznych instytucji finansowych, 
w szczególności największych 
i najbardziej złożonych instytucji, których 
bankructwo może spowodować szkody 
systemowe. Te słabości mają swoje źródło 
w różnych obszarach działalności 
instytucji finansowych oraz w organach 
nadzoru. Instytucje finansowe działają na 
rynku bez granic, organy nadzoru 
dokonują bieżących weryfikacji, podczas 
gdy uprawnienia sądowe kończą się na 
granicach krajowych.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Mechanizmy współpracy
wykorzystywane w celu rozwiązania 
problemu braku synchronizacji okazały 
się wyraźnie niewystarczające. Jak 
wskazano w sprawozdaniu Turnera 
z marca 2009 r., „obecne uregulowania 
łączące branżowe prawa paszportowe, 
nadzór kraju pochodzenia i czysto krajowe 
ubezpieczenie depozytu nie stanowią 
odpowiedniej podstawy przyszłej regulacji 
i nadzoru europejskich, transgranicznych 
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banków detalicznych”1.
_____________
1 s. 101.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) Możliwe są tylko dwa rozwiązania 
tego problemu: albo przyznanie większych 
uprawnień organom nadzoru kraju 
przyjmującego, albo utworzenie 
odpowiedniego, alternatywnego organu 
o zasięgu europejskim. Jak stwierdza się 
ponadto w sprawozdaniu Turnera, 
„należyte uregulowania wymagają albo 
zwiększenia uprawnień krajowych, co 
oznacza mniejsze otwarcie rynku 
wewnętrznego albo większy stopień 
integracji europejskiej”. 

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22d) Rozwiązanie krajowe wiąże się 
z tym, że państwo przyjmujące mogłoby 
odmówić miejscowym filiom prawa do 
działalności, żeby zobowiązać instytucje 
zagraniczne do działania wyłącznie za 
pośrednictwem podwykonawców, a nie 
filii, oraz żeby mieć nadzór nad kapitałem 
i płynnością banków działających 
w danym kraju, co doprowadziłoby do 



PE438.408v01-00 22/98 PR\803316PL.doc

PL

większego protekcjonizmu.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22e) Rozwiązanie europejskie wymaga 
wzmocnienia roli kolegiów organów 
nadzorczych w zakresie nadzoru 
transgranicznych instytucji finansowych 
oraz stopniowego przenoszenia uprawnień 
nadzorczych w odniesieniu do instytucji 
finansowych o wymiarze unijnym na 
organ europejski. Instytucje finansowe 
o wymiarze unijnym obejmują te, które 
działają w wymiarze transgranicznym 
oraz na terytoriach krajowych, pod 
warunkiem, że ich upadek mógłby 
stanowić zagrożenie dla stabilności 
jednolitego europejskiego rynku 
finansowego. 

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22f) Kolegia organów nadzorczych 
powinny dysponować uprawnieniami 
w zakresie opracowywania przepisów 
nadzorczych służących spójnemu 
stosowaniu prawa UE. Organ powinien 
mieć pełne prawa do uczestniczenia 
w kolegiach organów nadzorczych w celu 
usprawniania funkcjonowania procesu 
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wymiany informacji oraz celem 
promowania konwergencji i spójności 
stosowania prawa UE przez kolegia. 
Organ powinien objąć wiodącą rolę 
w nadzorowaniu transgranicznych 
instytucji finansowych działających 
w Unii Europejskiej. Na Organie 
powinien także spoczywać obowiązek 
mediacyjny z myślą o rozwiązywaniu 
konfliktów pomiędzy krajowymi organami 
nadzoru. 

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22g) Kolegia organów nadzorczych 
powinny odgrywać istotną rolę 
w efektywnym, skutecznym i spójnym 
nadzorze instytucji finansowych 
działających na szczeblu 
transgranicznymi bez wymiaru unijnego, 
jednak w większości przypadków daje się 
wciąż zauważyć różnice między normami 
i praktykami w poszczególnych krajach. 
Nie ma sensu konsolidowanie 
podstawowych rozporządzeń finansowych, 
jeżeli praktyki w dziedzinie nadzoru nie są 
spójne. Jak zauważono w sprawozdaniu 
Larosière’a, „należy unikać zakłóceń 
konkurencji i arbitrażu regulacyjnego 
wynikających z różnych praktyk 
nadzorczych, gdyż mogą one naruszyć 
stabilność finansową – między innymi 
poprzez zachęcanie do przenoszenia 
działalności finansowej do krajów 
o bardziej łagodnym systemie nadzoru.
System nadzoru musi być postrzegany 
jako uczciwy i zrównoważony.”

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Nadzór ostrożnościowy nad 
instytucjami finansowymi o wymiarze 
unijnym należy powierzyć Europejskiemu 
Organowi Nadzoru (bankowość). Krajowe 
organy nadzoru powinny zatem działać 
jako upoważnione przez Europejski 
Organ Nadzoru (bankowość), a 
kontrolując transgraniczne instytucje 
finansowe o wymiarze unijnym powinny 
trzymać się zaleceń Organu.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Należy wskazać instytucje 
finansowe o wymiarze unijnym, przy 
uwzględnieniu norm międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23c) Należy utworzyć Europejski 
Fundusz Ochrony Finansowej (zwany 
dalej „funduszem”) w celu ochrony 
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deponentów i instytucji w trudnej sytuacji, 
w przypadku gdy mogłoby to stanowić 
zagrożenie dla stabilności finansowej 
jednolitego europejskiego rynku 
finansowego. Środki funduszu powinny 
pochodzić ze składek tych podmiotów 
finansowych, długu emitowanego przez 
fundusz lub w wyjątkowych 
okolicznościach ze składek państw 
członkowskich, których sytuacja dotyczy, 
zgodnie z uprzednio ustalonymi 
kryteriami (zmieniony protokół ustaleń).  
Fundusz powinien być finansowany ze 
środków, które przekazywano do 
krajowych systemów gwarancji 
depozytów.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Narzędziem przydatnym 
w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru 
może być przekazywanie zadań 
i obowiązków, tak by ograniczyć 
powielanie zadań organów nadzoru, 
wspierać współpracę, a tym samym 
usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć 
obciążenia spoczywające na instytucjach 
finansowych. Rozporządzenie powinno 
zatem zapewniać jasne podstawy prawne 
dla takiego przekazywania zadań 
i obowiązków. Przekazywanie zadań 
oznacza, że zadania są wykonywane przez 
inny organ nadzoru, a nie przez właściwy 
organ nadzoru, podczas gdy 
odpowiedzialność za podejmowanie 
decyzji nadzorczych nadal spoczywa na 
organie przekazującym. Dzięki 
przekazywaniu obowiązków pojedynczy 
krajowy organ nadzoru, któremu 

(24) Narzędziem przydatnym 
w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru 
może być przekazywanie zadań 
i obowiązków, tak by ograniczyć 
powielanie zadań organów nadzoru, 
wspierać współpracę, a tym samym 
usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć 
obciążenia spoczywające na instytucjach 
finansowych. Rozporządzenie powinno 
zatem zapewniać jasne podstawy prawne 
dla takiego przekazywania zadań 
i obowiązków. Przekazywanie zadań 
oznacza, że zadania są wykonywane przez 
inny organ nadzoru, a nie przez właściwy 
organ nadzoru, podczas gdy 
odpowiedzialność za podejmowanie 
decyzji nadzorczych nadal spoczywa na 
organie przekazującym. Dzięki 
przekazywaniu obowiązków pojedynczy 
krajowy organ nadzoru, któremu 
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przekazano obowiązki, może w swoim 
imieniu decydować o pewnych kwestiach 
dotyczących nadzoru zamiast innego 
krajowego organu nadzoru. Przekazywanie 
zadań i obowiązków powinno być 
regulowane zasadą przyznawania 
kompetencji nadzorczych organowi 
nadzoru, który ze względu na swoją 
pozycję jest odpowiedni do podjęcia 
działań w przedmiotowej sprawie. 
Przekazywanie obowiązków może być 
odpowiednim rozwiązaniem przykładowo 
ze względu na ekonomię skali lub zakresu, 
spójność w ramach nadzoru grupy oraz 
optymalizację wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej między organami nadzoru. 
Odpowiednie prawodawstwo wspólnotowe 
może bliżej określać zasady przekazywania 
obowiązków w ramach umowy. EBA 
powinien ułatwiać zawieranie umów 
dotyczących przekazywania zadań 
i obowiązków między krajowymi organami 
nadzoru za pomocą wszelkich właściwych 
środków. EBA powinien być informowany 
z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu 
umowy w sprawie przekazania, tak by móc 
wyrazić swoją opinię w stosownych 
przypadkach. Powinien on scentralizować 
publikację takich umów, aby zapewnić 
terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne 
informacje na temat umowy dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

przekazano obowiązki, może w swoim 
imieniu decydować o pewnych kwestiach 
dotyczących nadzoru zamiast innego 
krajowego organu nadzoru. Przekazywanie 
zadań i obowiązków powinno być 
regulowane zasadą przyznawania 
kompetencji nadzorczych organowi 
nadzoru, który ze względu na swoją 
pozycję jest odpowiedni do podjęcia 
działań w przedmiotowej sprawie. 
Przekazywanie obowiązków może być 
odpowiednim rozwiązaniem przykładowo 
ze względu na ekonomię skali lub zakresu, 
spójność w ramach nadzoru grupy oraz 
optymalizację wykorzystania wiedzy 
specjalistycznej między organami nadzoru. 
Odpowiednie prawodawstwo UE może 
bliżej określać zasady przekazywania 
obowiązków w ramach umowy. Organ
powinien ułatwiać i monitorować
zawieranie umów dotyczących 
przekazywania zadań i obowiązków 
między krajowymi organami nadzoru za 
pomocą wszelkich właściwych środków. 
Organ powinien być informowany 
z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu 
umowy w sprawie przekazania, tak by móc 
wyrazić swoją opinię w stosownych 
przypadkach. Powinien on scentralizować 
publikację takich umów, aby zapewnić 
terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne 
informacje na temat umowy dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Organ powinien 
ustalać i upowszechniać najlepsze wzorce 
dotyczące przekazywania zadań i 
obowiązków oraz umów o przekazaniu.

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne 
i skuteczne narządzie zwiększające 
spójność w ramach sieci organów nadzoru. 
EBA powinien zatem opracować ramy 
metodyczne dla takich wzajemnych ocen 
i regularnie je przeprowadzać. Oceny te 
powinny koncentrować się nie tylko na 
konwergencji praktyk nadzorczych, ale 
również na zdolności organów nadzoru do 
osiągania wysokiej jakości wyników 
w zakresie nadzoru oraz niezależności 
właściwych organów.

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne 
i skuteczne narządzie zwiększające 
spójność w ramach sieci organów nadzoru. 
Organ powinien zatem opracować ramy 
metodyczne dla takich wzajemnych ocen 
i regularnie je przeprowadzać. Oceny te 
powinny koncentrować się nie tylko na 
konwergencji praktyk nadzorczych, ale 
również na zdolności organów nadzoru do 
osiągania wysokiej jakości wyników 
w zakresie nadzoru oraz niezależności 
właściwych organów. Należy upubliczniać 
wyniki wzajemnych ocen oraz 
rozpoznawać najlepsze wzorce, a 
następnie również je upubliczniać.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) EBA powinien aktywnie wspierać 
skoordynowaną reakcję Wspólnoty 
w zakresie nadzoru, w szczególności 
w przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, która może potencjalnie zagrozić
prawidłowemu funkcjonowaniu
i integralności rynków finansowych bądź 
stabilności systemu finansowego we 
Wspólnocie. Oprócz uprawnień do 
podejmowania działania w sytuacjach 
nadzwyczajnych EBA powinno zatem 
zostać powierzone zadanie ogólnej 
koordynacji w ramach Europejskiego 
Systemu Organów Nadzoru Finansowego. 

(27) Organ powinien aktywnie wspierać 
skoordynowaną reakcję Unii w zakresie 
nadzoru, w szczególności w celu 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania i integralności rynków 
finansowych bądź stabilności systemu 
finansowego w Unii. Oprócz uprawnień do 
podejmowania działania w sytuacjach 
nadzwyczajnych Organowi powinno zatem 
zostać powierzone zadanie ogólnej 
koordynacji. Niezakłócony przepływ 
wszystkich istotnych informacji pomiędzy 
właściwymi organami powinien stać się 
centralnym punktem działań Organu.
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Niezakłócony przepływ wszystkich 
istotnych informacji pomiędzy właściwymi 
organami powinien stać się centralnym 
punktem działań EBA.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby utrzymać stabilność systemu 
finansowego, należy określić na wczesnym 
etapie tendencje, potencjalne zagrożenia 
i słabości płynące z poziomu 
mikroostrożnościowego, na szczeblu 
transgranicznym i międzysektorowym. 
EBA powinien, regularnie lub w razie 
konieczności doraźnie, monitorować 
i oceniać takie zmiany w obszarze 
podlegającym jego kompetencjom oraz, 
w stosownych przypadkach, informować 
Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne 
europejskie organy nadzoru oraz 
Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego. EBA powinien również 
koordynować ogólnowspólnotowe testy 
skrajnych warunków w celu oceny 
odporności instytucji finansowych na 
niekorzystne zmiany na rynku, 
dopilnowując przy tym, by na poziomie 
krajowym stosowano przy takich testach 
jak najbardziej spójną metodykę.

(28) Aby utrzymać stabilność systemu 
finansowego, należy określić na wczesnym 
etapie tendencje, potencjalne zagrożenia 
i słabości płynące z poziomu 
mikroostrożnościowego, na szczeblu 
transgranicznym i międzysektorowym. 
Organ powinien, regularnie lub w razie 
konieczności doraźnie, monitorować 
i oceniać takie zmiany w obszarze 
podlegającym jego kompetencjom oraz, 
w stosownych przypadkach, informować 
Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne 
europejskie organy nadzoru oraz 
Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego. Organ powinien również 
uruchamiać koordynować ogólnounijne
testy skrajnych warunków w celu oceny 
odporności instytucji finansowych na 
niekorzystne zmiany na rynku, 
dopilnowując przy tym, by na poziomie 
krajowym stosowano przy takich testach 
jak najbardziej spójną metodykę.

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, EBA 
powinien wspierać dialog i współpracę
z organami nadzoru spoza Wspólnoty. 
Powinien w pełni respektować obecne 
funkcje i kompetencje instytucji 
europejskich w stosunkach z organami 
spoza Wspólnoty i na forach 
międzynarodowych.

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, Organ
powinien reprezentować Unię Europejską 
w dialogu i współpracy z organami 
nadzoru spoza Unii. 

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ścisła współpraca między EBA 
a Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego ma podstawowe znaczenie 
dla pełnej efektywności funkcjonowania 
Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego oraz dla podejmowania 
działań następczych w związku z jej 
ostrzeżeniami i zaleceniami. EBA 
powinien dzielić się wszelkimi istotnymi 
informacjami z Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego. Dane dotyczące 
poszczególnych przedsiębiorstw należy 
dostarczać tylko po otrzymaniu 
uzasadnionego wniosku. Po otrzymaniu 
ostrzeżeń lub zaleceń skierowanych przez 
ESRB do EBA lub krajowego organu 
nadzoru, EBA powinien zapewnić podjęcie 
działań następczych.

(32) Ścisła współpraca między Organem a 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego 
ma podstawowe znaczenie dla pełnej 
efektywności funkcjonowania Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla 
podejmowania działań następczych w 
związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. 
Organ powinien dzielić się wszelkimi 
istotnymi informacjami z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego. Dane dotyczące 
poszczególnych przedsiębiorstw należy 
dostarczać tylko po otrzymaniu 
uzasadnionego wniosku. Po otrzymaniu 
ostrzeżeń lub zaleceń skierowanych przez 
ESRB do Organu lub krajowego organu 
nadzoru, Organ powinien w stosownych 
przypadkach zapewnić podjęcie działań 
następczych.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA
powinien konsultować z zainteresowanymi 
stronami standardy techniczne, wytyczne 
i zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią 
możliwość przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości, reprezentującą 
w zrównoważonych proporcjach 
wspólnotowe instytucje kredytowe 
i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym 
w stosownych przypadkach inwestorów 
instytucjonalnych i inne instytucje 
finansowe, które same korzystają z usług 
finansowych), ich pracowników, 
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
wspólnotowego.

(33) Organ powinien konsultować z 
zainteresowanymi stronami standardy 
techniczne, wytyczne i zalecenia oraz 
stwarzać im odpowiednią możliwość 
przedstawienia uwag na temat 
proponowanych środków. Przed 
przyjęciem projektu standardów 
technicznych, wytycznych i zaleceń Organ 
powinien dokonać oceny skutków. W celu 
zapewnienia efektywności należy 
ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości, reprezentującą 
w zrównoważonych proporcjach unijne 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne (w tym w stosownych 
przypadkach inwestorów instytucjonalnych 
i inne instytucje finansowe, które same 
korzystają z usług finansowych), ich 
pracowników, środowisko akademickie i 
konsumentów oraz inne podmioty 
detaliczne korzystające z usług 
bankowych, w tym MŚP. Grupa 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości powinna aktywnie służyć jako 
platforma kontaktowa z innymi grupami 
użytkowników z obszaru usług 
finansowych ustanowionymi przez 
Komisję lub na mocy ustawodawstwa 
unijnego.

Or. en
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie są głównie 
odpowiedzialne za utrzymanie stabilności 
finansowej w ramach zarządzania 
w sytuacjach kryzysowych, 
w szczególności w odniesieniu do 
stabilizowania poszczególnych instytucji 
finansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji i rozwiązywania ich problemów. 
Środki podejmowane przez EBA
w sytuacjach nadzwyczajnych lub 
rozwiązywania sporów, wpływających na 
stabilność instytucji finansowych nie 
powinny wpływać na obowiązki 
budżetowe państw członkowskich. Należy 
ustanowić mechanizm umożliwiający 
państwom członkowskim powoływanie się 
na ten środek ochronny i – w ostateczności 
– przekazanie sprawy do decyzji Rady. 
Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej 
dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne 
obowiązki państw członkowskich w tym 
zakresie.

(34) Państwa członkowskie są głównie 
odpowiedzialne za zapewnienie 
skoordynowanego zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych i utrzymanie 
stabilności finansowej w sytuacjach 
kryzysowych, w szczególności w 
odniesieniu do stabilizowania 
poszczególnych instytucji finansowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji i 
rozwiązywania ich problemów. Środki 
podejmowane przez Organ w sytuacjach 
nadzwyczajnych lub rozwiązywania 
sporów, wpływających na stabilność 
instytucji finansowych nie powinny 
wpływać na obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. Należy ustanowić 
mechanizm umożliwiający państwom 
członkowskim powoływanie się na ten 
środek ochronny i – w ostateczności –
przekazanie sprawy do decyzji Rady. 
Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej 
dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne 
obowiązki państw członkowskich w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Z zastrzeżeniem poszczególnych 
kompetencji państw członkowskich w 
sytuacjach kryzysowych jest oczywiste, że 
jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się 
powołać na środek ochronny, poza 
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Organem, Radą i Komisją powinno 
jednocześnie powiadomić Parlament 
Europejski. Ponadto państwo 
członkowskie powinno wyjaśnić 
przyczyny, dla których powołało się na 
środek ochronny. Organ powinien ustalić 
we współpracy z Komisją, jakie kolejne 
kroki należy podjąć.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Głównym organem decyzyjnym EBA
powinna być Rada Organów Nadzoru 
złożona z przewodniczących właściwych 
organów krajowych w poszczególnych 
państwach członkowskich, na czele 
z przewodniczącym EBA. W Radzie 
Organów Nadzoru zasiadać powinni 
w charakterze obserwatorów 
przedstawiciele Komisji, Europejskiej 
Rady ds. Ryzyka Systemowego, 
Europejskiego Banku Centralnego oraz 
pozostałych dwóch europejskich organów 
nadzoru. Członkowie Rady Organów 
Nadzoru powinni działać niezależnie 
i wyłącznie w interesie Wspólnoty. W 
odniesieniu do aktów prawnych natury 
ogólnej, w tym dotyczących przyjmowania 
standardów technicznych, wytycznych 
i zaleceń, a także kwestii budżetowych, 
właściwe jest stosowanie zasad 
kwalifikowanej większość głosów zgodnie 
z Traktatem, natomiast wszystkie inne 
decyzje powinny być przyjmowane zwykłą 
większością głosów. Sprawy dotyczące 
rozstrzygania sporów między krajowymi 
organami nadzoru powinny być 
rozpatrywane przez określony panel.

(36) Głównym organem decyzyjnym 
Organu powinna być Rada Organów 
Nadzoru złożona z przewodniczących 
właściwych organów krajowych 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, na czele 
z przewodniczącym Organu. W Radzie 
Organów Nadzoru zasiadać powinni w 
charakterze obserwatorów przedstawiciele 
Komisji, Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego, Europejskiego Banku 
Centralnego oraz Europejskiego Organu 
Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze 
programy emerytalne) oraz Europejskiego 
Organu Nadzoru (giełdy i papiery 
wartościowe). Członkowie Rady Organów 
Nadzoru powinni działać niezależnie i 
wyłącznie w interesie Unii. W odniesieniu 
do aktów prawnych natury ogólnej, w tym 
dotyczących przyjmowania standardów 
technicznych, wytycznych i zaleceń, a 
także kwestii budżetowych, właściwe jest 
stosowanie zasad kwalifikowanej 
większość głosów zgodnie z art. 16 
Traktatu, natomiast wszystkie inne decyzje 
powinny być przyjmowane zwykłą 
większością głosów. Sprawy dotyczące 
rozstrzygania sporów między krajowymi 
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organami nadzoru powinny być 
rozpatrywane przez określony panel.

(Zmiany nazw organów należy uwzględnić 
w całym tekście).

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
(zwany dalej „EBA”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
Europejski Organ Nadzoru (bankowość)
(zwany dalej „Organem”).

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EBA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 
2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, 
dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 
2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, 
w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń 
i decyzji wydanych w oparciu o te 
dyrektywy oraz wszelkich przyszłych 
aktów wspólnotowych powierzających 
zadania EBA.

2. Organ działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 
2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, 
dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 
2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, w 
tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i 
decyzji wydanych w oparciu o te 
dyrektywy oraz wszelkich przyszłych 
aktów unijnych powierzających zadania 
Organu.

Organ funkcjonuje również w zakresie 
działań prowadzonych przez instytucje 
kredytowe, konglomeraty finansowe, 
firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i 
instytucje pieniądza elektronicznego, w 
tym kwestii ładu korporacyjnego, audytu i 
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sprawozdawczości finansowej, pod 
warunkiem że działania Organu są 
konieczne, by zapewnić skuteczne i spójne 
stosowanie prawodawstwa, o którym 
mowa w tym ustępie.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji, w szczególności na mocy art. 226
Traktatu, dotyczących zapewniania 
przestrzegania prawa wspólnotowego.

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
pozostają bez uszczerbku dla uprawnień 
Komisji, w szczególności na mocy art. 258
Traktatu, dotyczących zapewniania 
przestrzegania prawa Unii.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się 
do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony deponentów 
i inwestorów; (iii) zapewniania 
integralności, efektywności 
i prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego i (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu EBA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 

4. Do celów Organu należy przyczynianie 
się do: (i) polepszenia funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego 
poziomu, skuteczności i spójności regulacji 
i nadzoru; (ii) ochrony inwestorów; (iii) 
zapewniania integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczania 
stabilności systemu finansowego; (v) 
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego oraz (vi) 
zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu i 
gwarantowania równych warunków 
konkurencji. W tym celu Organ
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stosowania prawa wspólnotowego, 
o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą 
i przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

przyczynia się do zapewnienia spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawa UE, o którym mowa w art. 1 ust. 2, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz 
dokonuje analizy ekonomicznej rynków, 
dążąc do osiągnięcia swoich celów.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. EBA wchodzi w skład Europejskiego 
Systemu Organów Nadzoru Finansowego, 
zwanego dalej „ESFS”, który funkcjonuje 
jako sieć organów nadzoru, zgodnie z art. 
39.

skreślony

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
współpracuje z Europejską Radą ds. 
Ryzyka Systemowego, zwaną dalej 
„ESRB”, zgodnie z art. 21 niniejszego 
rozporządzenia.

skreślony

Or. en
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Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a

Europejski System Nadzoru Finansowego

1. Organ wejdzie w skład Europejskiego 
Systemu Nadzoru Finansowego, którego 
głównym celem jest zapewnienie 
właściwego wdrażania przepisów 
dotyczących sektora finansów, tak aby 
zachować stabilność finansową oraz 
zapewnić zaufanie do całego sektora 
finansów i odpowiednią ochronę 
korzystających z usług finansowych. 
2. W skład Europejskiego Systemu 
Nadzoru Finansowego wchodzą 
następujące organy:
(a) Europejska Rada ds. Ryzyka 
Systemowego;
(b) Europejski Organ Nadzoru (giełdy i 
papiery wartościowe) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr .../... [ESMA]; 
(c) Europejski Organ Nadzoru 
(ubezpieczenia i pracownicze programy 
emerytalne) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr .../...[EIOPA]; 
(d) Organ; 
(e) Europejski Organ Nadzoru (Wspólny 
Komitet) przewidziany w art. 40;
(f) organy państw członkowskich 
określone w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr.../... [ESMA], art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr .../2009 [EIOPA] 
oraz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
…/… [EBA];
(g) Komisja, w celu realizacji zadań, o 
których mowa w art. 7 i 9;
3. Organ prowadzi regularną i ścisłą 
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współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac i 
wypracowuje wspólne stanowiska w 
dziedzinie nadzoru konglomeratów 
finansowych oraz w innych 
międzysektorowych kwestiach z 
Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego, a także z Europejskim 
Organem Nadzoru (ubezpieczenia i 
pracownicze programy emerytalne) i 
Europejskim Organem Nadzoru (giełdy i 
papiery wartościowe) za pośrednictwem 
Europejskich Organów Nadzoru 
(Wspólnego Komitetu) powołanych na 
mocy art. 40.
4. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy z 
art. 4 ust. 3 Traktatu UE, strony ESFS 
współpracują we wzajemnym zaufaniu i 
szacunku, w szczególności zapewniając 
odpowiedni i rzetelny przepływ informacji 
między sobą.

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „właściwe organy” oznaczają właściwe 
organy określone w dyrektywach 
2006/48/WE i 2006/49/WE oraz, 
w odniesieniu do systemów gwarancji 
depozytów, organy, które zarządzają 
systemami gwarancji depozytów, zgodnie 
z dyrektywą 94/19/WE.

(2) „właściwe organy” oznaczają właściwe 
organy określone w dyrektywach 
2006/48/WE i 2006/49/WE oraz, 
w odniesieniu do systemów gwarancji 
depozytów, organy, które zarządzają 
systemami gwarancji depozytów, zgodnie 
z dyrektywą 94/19/WE, natomiast 
w przypadku gdy funkcjonowaniem 
systemu gwarancji depozytów zarządza 
spółka prywatna – organ publiczny 
nadzorujący takie systemy na mocy 
dyrektywy 94/19/WE.

Or. en
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego mieści się w Londynie. 

Siedziba Organu mieści się w […]. 

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa wspólnotowego, 
w szczególności poprzez wkład do 
wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawodawstwa, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie 
arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja 
i rozstrzyganie sporów między właściwymi 
organami, wspieranie spójności działań 
kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

b) przyczynianie się do spójnego 
stosowania prawa wspólnotowego, w 
szczególności poprzez wkład do wspólnej 
kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, 
efektywnego i skutecznego stosowania 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, zapobieganie arbitrażowi 
regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie 
sporów między właściwymi organami, 
zapewnianie skutecznego i spójnego 
nadzoru instytucji finansowych o 
wymiarze unijnym oraz spójności działań 
kolegiów organów nadzorczych oraz 
podejmowanie działań m.in. w sytuacjach 
nadzwyczajnych;

Or. en
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) ocena w szczególności dostępności i 
kosztów kredytów w przypadku 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP;

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) przeprowadzanie analiz 
ekonomicznych rynków w celu 
informowania organu udzielającego 
absolutorium o swoich zadaniach;

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) zwiększanie ochrony inwestorów;

Or. en
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Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) stworzenie bazy danych 
zarejestrowanych instytucji finansowych 
w zakresie jego kompetencji oraz – jeżeli 
tak stanowią przepisy, o których mowa w 
art. 1 ust. 2 – na szczeblu centralnym.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) gromadzenie niezbędnych informacji o 
instytucjach finansowych;

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera (f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) zakazywanie handlu niektórymi 
produktami lub rodzajami transakcji w 
celu zapobiegania naruszeniom ochrony 
inwestorów, zakłóceniom w należytym 
funkcjonowaniu i integralności rynków 
finansowych czy w stabilności całości lub 
części systemu finansowego Unii.
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Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA może opracowywać standardy 
techniczne w dziedzinach szczegółowo 
określonych w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2. EBA przedstawia 
Komisji projekty standardów do 
zatwierdzenia.

1. Organ może opracowywać standardy 
techniczne w celu uzupełniania i zmiany 
innych niż istotne elementów 
ustawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2. Standardy techniczne nie są 
decyzjami strategicznymi, a ich treść 
ogranicza się do przepisów, na których 
podstawie je wydano.

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA 
przeprowadza, w stosownych 
przypadkach, otwarte konsultacje 
społeczne na temat standardów 
technicznych oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych. 

Przed przyjęciem projektu standardów 
technicznych Organ przeprowadza 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych oraz dokonuje 
analizy ewentualnych kosztów i korzyści z 
nimi związanych. Organ zasięga również 
opinii lub porady Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości, o którym mowa w art. 22.

Or. en
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ przedstawia Komisji projekty 
standardów do zatwierdzenia, a 
jednocześnie przedstawia je Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. 
Komisja może przedłużyć ten okres 
o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie 
Komisji, może ona zatwierdzić projekty 
standardów tylko częściowo lub ze 
zmianami.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania 
projektów standardów Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, 
odrzucenia lub zmiany. Komisja może 
przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. 
Komisja powiadamia Parlament 
Europejski i Radę o swojej decyzji i podaje 
jej uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
standardów albo zatwierdzi je częściowo 
lub ze zmianami, informuje ona EBA 
o powodach podjętej decyzji. 

skreślony
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Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze
rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 7a-7d w celu ustanowienia 
standardów technicznych, o których mowa 
w ust. 1. Akty te mają formę rozporządzeń 
lub decyzji.

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienia do przyjmowania 
standardów technicznych, o których mowa 
w art. 7, przyznaje się Komisji na czas 
nieokreślony. 
2. Z chwilą przyjęcia aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę.
3. Udzielone Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów delegowanych 
podlega warunkom określonym w art. 7b i 
7d.
4. W sprawozdaniu, o którym mowa w 
art. 35, Organ informuje Parlament 
Europejski i Radę o zatwierdzonych 
standardach technicznych i o krajowych 
organach, które się do nich nie 
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zastosowały.

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazanie uprawnień określonych w 
art. 7 może być odwołane przez Parlament 
Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
oddelegowanych uprawnień, podejmuje 
starania, żeby powiadomić drugą 
instytucję i Komisję w rozsądnym czasie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
określając, które oddelegowane 
uprawnienia mogłyby zostać odwołane i 
wskazując ewentualne przyczyny takiego
odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu określa jego 
powody i kładzie kres delegacji uprawnień 
w niej wymienionych. Wchodzi ona 
w życie bezzwłocznie lub z dniem w niej 
określonym. Pozostaje bez wpływu na 
ważność standardów technicznych, które 
już weszły w życie. Decyzja zostaje 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7c
Sprzeciw wobec standardów technicznych
1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w ciągu czterech miesięcy 
od dnia powiadomienia. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
termin ten można wydłużyć o dwa 
miesiące.
2. W przypadku braku, do końca tego 
terminu, sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, akt delegowany 
publikowany jest w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wchodzi w życie z 
dniem w nim określonym. 
Przed upływem ww. terminu oraz w 
wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach Parlament Europejski i 
Rada mogą powiadomić Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego. W takich przypadkach akt 
delegowany publikowany jest w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w 
życie z dniem w nim określonym.
3. Standard techniczny, wobec którego 
sprzeciw wyrazi Parlament Europejski lub 
Rada nie wejdzie w życie. Instytucja 
wyrażająca sprzeciw wobec aktu 
delegowanego określa jego powody.

Or. en
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7d
Niezatwierdzenie lub zmiana projektów 

aktów delegowanych
1. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu 
aktów delegowanych lub dokona w nim 
zmian, powiadamia Organ, Parlament 
Europejski i Radę, przedstawiając 
uzasadnienie. 
2. Parlament Europejski może wezwać w 
terminie jednego miesiąca właściwego 
komisarza i przewodniczącego Organu na 
posiedzenie ad hoc właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego, żeby 
przedstawili swoje rozbieżności. Rada 
może wezwać w terminie jednego miesiąca 
właściwego komisarza i przewodniczącego 
Organu na posiedzenie ad hoc, żeby 
przedstawili swoje rozbieżności.

Or. en

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS oraz 
zapewnienia wspólnego, jednolitego 
i spójnego stosowania prawa UE, Organ
wydaje wytyczne i zalecenia skierowane 
do właściwych organów lub instytucji 
finansowych. 

Or. en
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Poprawka 66

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organ przeprowadza powszechne 
konsultacje publiczne w sprawie tych 
wytycznych i zaleceń, a także analizuje 
ewentualne koszty i korzyści z nimi 
związane. Organ zasięga również opinii 
lub porady Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Bankowości, o której 
mowa w art. 22.

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1b. W ciągu dwóch miesięcy od wydania 
wytycznej lub zalecenia, każdy właściwy 
organ decyduje, czy zamierza zastosować 
się do tej wytycznej czy zalecenia. W 
przypadku, gdy nie zamierza się 
zastosować, informuje o tym Organ 
podając przyczyny. Organ publikuje te 
przyczyny.

Or. en
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Poprawka 68

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W swoim sprawozdaniu w sprawie 
działalności, o którym mowa w art. 32 
ust. 6 (zwanym dalej Sprawozdaniem) 
Organ informuje Parlament Europejski, 
Radę i Komisję o wydanych wytycznych i 
zaleceniach, wymieniając organy krajowe, 
które się do nich nie zastosowały oraz 
informując, jak Organ zamierza 
zagwarantować, że będą one stosować się 
do jego zaleceń i wytycznych w 
przyszłości.

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje tych wytycznych lub zaleceń, 
informuje EBA o powodach takiego 
postępowania.

skreślony

Or. en

Poprawka 70

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 

1. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje we właściwy sposób 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
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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. 

ust. 2, w tym norm technicznych 
ustalonych zgodnie z art.7,
w szczególności nie zapewniając 
spełnienia przez instytucje finansowe 
wymogów ustanowionych w tym 
prawodawstwie, Organ posiada 
uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 
niniejszego artykułu. 

Or. en

Poprawka 71

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 
członka Grupy Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości, lub z własnej 
inicjatywy i po poinformowaniu 
właściwego organu, którego to dotyczy, 
Organ może przeprowadzać dochodzenia 
w sprawie domniemanego niewłaściwego 
stosowania prawa Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 72

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 

4. W przypadku gdy właściwy organ nie 
zapewnił przestrzegania prawa 
wspólnotowego w ciągu 10 dni roboczych, 
o których mowa w ust. 3, od otrzymania 
zalecenia od Organu, Organ przyjmuje
decyzję nakładającą na właściwy organ 
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nakładającą na właściwy organ obowiązek 
podjęcia działań niezbędnych do 
przestrzegania prawa wspólnotowego.

obowiązek podjęcia działań niezbędnych 
do przestrzegania prawa Unii Europejskiej. 

Or. en

Poprawka 73

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.

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

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Organ dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Or. en

Poprawka 75

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 Organowi
wszelkie niezbędne informacje. 
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Or. en

Poprawka 76

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 
Organu.

Or. en

Poprawka 77

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 

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, Organ, zgodnie z 
prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 
ust. 2 przyjmuje 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 
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niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z prawa 
wspólnotowego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

określonych praktyk.

Or. en

Poprawka 78

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 Organu jest zgodna z decyzją 
przyjętą na mocy ust. 4. 

Or. en

Poprawka 79

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju 
sytuacji, co może poważnie zagrozić 
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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.

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 Organu, 
Rady lub Komisji, może wydać ostrzeżenie
informujące o istnieniu sytuacji 
nadzwyczajnej w celu umożliwienia 
Organowi przyjęcia indywidualnych 
decyzji, o których mowa w ust. 3 bez 
dodatkowych wymogów.

Or. en

Poprawka 81

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 82

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 

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

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 83

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

Or. en

Poprawka 84

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. ESRB dokonuje regularnie i na 
wniosek Parlamentu Europejskiego lub 
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Organu przeglądu decyzji, o której mowa 
w ust. 1.

Or. en

Poprawka 85

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W Sprawozdaniu Organ określa 
indywidualne decyzje skierowane do 
organów krajowych i instytucji 
finansowych zgodnie z ust. 3 i 4.

Or. en

Poprawka 86

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, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek jednego 
właściwego organu lub większej liczby 
właściwych organów, których to dotyczy, 
Organ obejmuje główną rolę we wsparciu 
organów w rozstrzygnięciu sporu zgodnie 
z procedurą określoną w ust. 2-4.
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Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uwzględniając odpowiednie terminy 
określone w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień 
złożoności i pilności sprawy, EBA
wyznacza termin zakończenia 
postępowania pojednawczego między 
właściwymi organami. 

2. Uwzględniając odpowiednie terminy 
określone w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień 
złożoności i pilności sprawy, Organ
wyznacza termin zakończenia 
postępowania pojednawczego między 
właściwymi organami. Na tym etapie 
Organ występuje w roli mediatora.

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia 
postępowania pojednawczego 
zainteresowane właściwe 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 właściwe organy nie 
rozstrzygną sporu, Organ – zgodnie z 
procedurą określoną w art. 29 ust. 1 
akapit drugi – podejmuje decyzję 
rozstrzygającą spór i zobowiązującą te 
organy do podjęcia konkretnych działań, 
zgodnie z prawem Unii Europejskiej, ze 
skutkiem wiążącym dla zainteresowanych 
właściwych organów. 

Or. en
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Poprawka 89

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. 

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji Organu, 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, Organ przyjmuje skierowaną do 
instytucji finansowej decyzję 
indywidualną, zobowiązującą tę instytucję 
do podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa Unii Europejskiej, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk. 

Or. en

Poprawka 90

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Decyzje przyjęte na mocy ust. 4 
zastępują wszelkie decyzje przyjęte 
wcześniej przez krajowe organy nadzoru w 
tej samej sprawie.
Wszelkie działania podjęte przez krajowe 
organy nadzoru w związku z sytuacją 
faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na 
mocy ust. 3 lub 4, są zgodne z tymi 
decyzjami.

Or. en
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Poprawka 91

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W Sprawozdaniu Organ wymienia 
spory między właściwymi organami, 
osiągnięte porozumienia oraz decyzję 
przyjętą w celu rozstrzygnięcia takich 
sporów.

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Rozstrzyganie sporów między właściwymi 
organami na szczeblu międzysektorowym

Zgodnie z procedurą określoną w art. 11 
Europejski Organ Nadzoru (Wspólny 
Komitet) rozstrzyga spory, które mogą 
wynikać między właściwymi organami 
działającymi w trybie art. 42. 

Or. en

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EBA przyczynia się do promowania 
skutecznego i spójnego funkcjonowania 
kolegiów organów nadzorczych, o których 
mowa w dyrektywie 2006/48/WE, a także 

1. Organ przyczynia się do promowania i 
monitorowania skutecznego, efektywnego
i spójnego funkcjonowania kolegiów 
organów nadzorczych, o których mowa w 
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wspiera spójność stosowania prawa 
wspólnotowego w tych kolegiach.

dyrektywie 2006/48/WE, a także propaguje 
i monitoruje takie ich funkcjonowanie, 
oraz wspiera spójne stosowanie 
prawodawstwa Unii Europejskiej w tych 
kolegiach.

Or. en

Poprawka 94

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 
członkom kolegium. 

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

Or. en

Poprawka 95

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 96

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Prawnie wiążąca rola mediatora 
powinna umożliwić nowym Organom 
rozwiązywanie sporów między krajowymi 
organami nadzorczymi zgodnie z 
procedurą określoną w art. 11. W 
przypadku niemożności osiągnięcia 
porozumienia między organami 
nadzorczymi instytucji transgranicznych, 
Organ powinien być uprawniony do 
podejmowania decyzji nadzorczych 
stosowanych bezpośrednio do odnośnych 
instytucji.

Or. en

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nadzór nad instytucjami finansowymi o 

wymiarze europejskim
1. Organy krajowe prowadzą 
ostrożnościowy nadzór instytucji 
finansowych o wymiarze europejskim 
występując w charakterze przedstawiciela 
Organu oraz przestrzegając instrukcji 
wydanych przez Organ w celu 
zagwarantowania, że w całej Unii 
Europejskiej stosowane są takie same 
przepisy nadzorcze. 
2. Organ przekazuje projekt przepisów 
nadzorczych jednocześnie Komisji, 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Komisja zatwierdza projekt przepisów 
nadzorczych zgodnie z procedurą 
wykreśloną 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. Organ, przy 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 gdy mogłoby 
to stanowić zagrożenie dla stabilności 
finansowej jednolitego europejskiego 
rynku finansowego. Fundusz jest 
finansowany ze składek od tych instytucji. 
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 
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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, 
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 partycypujących 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
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Poprawka 98

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 99

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

Poprawka 100

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 Organ
może wydawać wytyczne i zalecenia na 
mocy art. 8 skierowane do 
zainteresowanych właściwych organów, 
przyjmować decyzje skierowane do 
właściwych organów lub przyjmować 
projekty standardów technicznych zgodnie 
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z art. 7-7d.

Or. en

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Organ wspiera skoordynowaną i 
skonsolidowaną reakcję na poziomie Unii, 
między innymi poprzez:

Or. en

Poprawka 102

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) podejmowanie wszelkich stosownych 
działań w sytuacjach niestabilności 
finansowej i kryzysu finansowego z myślą 
o ułatwieniu koordynacji działań 
podejmowanych przez właściwe krajowe 
organy nadzoru;

Or. en

Poprawka 103

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Organ reprezentuje Unię Europejską 
na wszystkich forach międzynarodowych 
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dotyczących regulacji i nadzoru instytucji 
objętych prawodawstwem, o którym mowa 
w art. 1 ust. 2.

Or. en

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Organ nawiązuje kontakty z organami 
nadzoru z krajów trzecich. Organ może 
zawierać porozumienia administracyjne 
z organizacjami międzynarodowymi oraz 
z administracjami krajów trzecich.

Or. en

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EBA zapewnia pomoc w przygotowywaniu 
decyzji w sprawie równoważności 
systemów nadzoru w krajach trzecich 
zgodnie z prawodawstwem, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2.

1a. Organ zapewnia pomoc 
w przygotowywaniu decyzji w sprawie 
równoważności systemów nadzoru 
w krajach trzecich zgodnie 
z prawodawstwem, o którym mowa w art. 
1 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 106

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje akty delegowane 
zgodnie z art. 7a-7d w celu dokonywania 
ocen równoważności, o których mowa w 
niniejszym artykule.

Or. en

Poprawka 107

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W Sprawozdaniu Organ przedstawia 
ustalenia administracyjne i równorzędne 
decyzje uzgodnione z organizacjami lub 
administracjami międzynarodowymi, lub 
krajami trzecimi.

Or. en

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Organ może również zwrócić się 
o przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu. We wnioskach tych 
wykorzystuje się wspólne formaty 
sprawozdawcze, w stosowanych 
przypadkach, w ujednoliconej formie.

Or. en
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Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejski Organ Nadzoru Bankowego
współpracuje z ESRB.

1. Organ współpracuje z ESRB.

Or. en

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Współpraca z ESRB powinna mieć 
ścisły charakter. EBA regularnie przekazuje 
ESRB aktualne informacje niezbędne do 
realizacji zadań powierzonych ESRB. 
Dane niezbędne do realizacji zadań ESRB, 
a niebędące w postaci skróconej lub 
zbiorczej, są jej udostępniane na 
uzasadniony wniosek, zgodnie z art. [15] 
rozporządzenia (WE) nr …/…[ESRB].

2. Współpraca z ESRB powinna mieć 
ścisły charakter. Organ regularnie 
przekazuje ESRB aktualne informacje 
niezbędne do realizacji zadań 
powierzonych ESRB. Dane niezbędne do 
realizacji zadań ESRB, a niebędące 
w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej 
udostępniane na uzasadniony wniosek, 
zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr 
…/…[ESRB]. Organ opracowuje 
odpowiedni protokół ujawniania poufnych 
informacji dotyczących poszczególnych 
instytucji finansowych.

Or. en

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Podczas realizacji zadań określonych 6. Podczas realizacji zadań określonych w 



PE438.408v01-00 68/98 PR\803316PL.doc

PL

w niniejszym rozporządzeniu EBA
w najwyższym stopniu uwzględnia 
ostrzeżenia i zalecenia ESRB.

niniejszym rozporządzeniu Organ
uwzględnia ostrzeżenia i zalecenia ESRB.

Or. en

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron 
z Sektora Bankowości wchodzi 30 
członków, reprezentujących w stosunku 
gwarantującym równowagę unijne
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, ich pracowników, a także 
konsumentów, osoby korzystające z usług 
bankowych i przedstawicieli MŚP. Co 
najmniej 5 członków to niezależni, wysoko 
notowani naukowcy. Liczba członków 
reprezentujących uczestników rynku nie 
przekracza 10. Co najmniej 10 członków 
zostaje wybranych przez organizacje MŚP.

Or. en

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Grupa Zainteresowanych Stron z 
Sektora Bankowości przedstawia
Organowi swoje opinie i doradzać mu we 
wszelkich kwestiach związanych z 
zadaniami Organu określonymi w art. 7 i 
8.

Or. en

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki 
budżetowe, w ciągu miesiąca od 
przekazania decyzji EBA właściwemu 

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

właściwemu organowi, państwo to może 
powiadomić Organ i Komisję o tym, że 
właściwy organ nie wykona przedmiotowej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy Organ utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc kwalifikowaną 
większością głosów swoich członków, jak 
określono w art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej i art. 3 Protokołu w sprawie 
postanowień przejściowych załączonego 
do Traktatu o Unii Europejskiej 
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, nie później niż dwa miesiące 
po poinformowaniu państwa 
członkowskiego przez Organ zgodnie z 
akapitem czwartym, podejmuje decyzję w 
sprawie utrzymania lub unieważnienia 
decyzji Organu.
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Or. en

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W terminie dziesięciu dni roboczych Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną 
zdefiniowaną w art. 16 Traktatu UE, 
podejmuje decyzję w sprawie utrzymania 
lub unieważnienia decyzji Organu.

Or. en

Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 121

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) Dwóch przedstawicieli Grupy 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
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Bankowości, w tym jeden przedstawiciel 
MŚP bez prawa głosu.

Or. en

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy organ, o którym 
mowa w ust. 1 lit. b), nie jest bankiem 
centralnym, członkowi Rady Organów 
Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), 
może towarzyszyć przedstawiciel banku 
centralnego państwa członkowskiego, 
któremu nie przysługuje prawo głosu. 

skreślony 

Or. en

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zastosowania się do dyrektywy 
94/19/WE członkowi Rady Organów 
Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), 
może towarzyszyć, w stosownych 
przypadkach, przedstawiciel odpowiednich 
organów zajmujących się zarządzaniem 
systemami gwarantowania depozytów 
w poszczególnych państwach 
członkowskich, któremu nie przysługuje 
prawo głosu. 

skreślony

Or. en
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Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 125

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Rada Organów Nadzoru powołuje 
panel rzeczoznawców wysokiego szczebla 
zaangażowany w cele Unii Europejskiej, 
w którego skład wchodzi ograniczona 
liczba niezależnych ekspertów.
Zadania panelu rzeczoznawców obejmują:
(a) wydawanie opinii w sprawie programu 
pracy Organu;
(b) asystowanie Organowi w określaniu 
priorytetów;
(c) powiadamianie Organu o 
regulacyjnych niespójnościach na rynku 
wewnętrznym oraz wskazywanie obszarów 
dalszych prac; oraz
(d) informowanie Organu na temat 
najważniejszych zmian na rynku 
finansowym
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Na potrzeby panelu rzeczoznawców Organ 
zapewnia odpowiednią pomoc 
sekretariatu.

Or. en

Poprawka 126

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Kadencja członków panelu 
rzeczoznawców wynosi dwa i pół roku, a 
po tym okresie odbywa się nowa 
procedura selekcyjna.
Członkowie panelu mogą pełnić swoje 
funkcje przez dwie kolejne kadencje.

Or. en

Poprawka 127

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Panel ekspertów uchwala swój 
regulamin wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

powierzonych Radzie Organów Nadzoru 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
przewodniczący i członkowie Rady 
Organów Nadzoru posiadający prawo 
głosu 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 innego podmiotu 
publicznego lub prywatnego, ani nie 
przyjmują takich instrukcji.

Or. en

Poprawka 129

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, instytucje UE oraz 
wszelkie inne podmioty publiczne bądź 
prywatne nie dążą do wywierania wpływu 
na członków Rady Organów Nadzoru w 
wykonywaniu przez nich zadań 
związanych z Europejskim Organem 
Nadzoru (Bankowość). 

Or. en

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Rada Organów Nadzoru stanowi 
większością kwalifikowaną swoich 
członków, jak określono w art. 16 Traktatu 
UE oraz w art. 3 Protokołu w sprawie 
postanowień przejściowych załączonego 
do Traktatu o Unii Europejskiej 
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Traktatu. i Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

Or. en

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każdy członek ma zastępcę, który może 
zastąpić członka Zarządu, gdy osoba ta nie 
może uczestniczyć w posiedzeniach. 
Zastępca przewodniczącego jest wybierany 
zgodnie z art. 33 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zarząd podejmuje decyzje większością 
głosów obecnych członków. Każdy 
członek ma jeden głos. 

2. Zarząd podejmuje decyzje większością 
głosów obecnych członków wybranych 
przez Radę Organów Nadzoru. Każdy z 
tych członków ma jeden głos. 

Or. en

Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Niezależność

Członkowie Zarządu działają niezależnie 
i obiektywnie w interesie Wspólnoty, oraz 
nie zwracają się o instrukcje do instytucji 
lub organów wspólnotowych, rządu 
żadnego z państw członkowskich, lub do 
innego podmiotu publicznego lub 
prywatnego, ani nie przyjmują takich 
instrukcji.

Or. en

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po konsultacji z Radą Organów Nadzoru 
oraz na podstawie projektu rocznego
sprawozdania, o którym mowa w art. 38 

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

przyjmuje sprawozdanie z działalności 
Organu (zwane dalej Sprawozdaniem) i 
przekazuje je Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Komisji, 
Trybunałowi Obrachunkowemu oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu do dnia 15 czerwca. 
Sprawozdanie to podawane jest do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia krótką listę trzech 
kandydatów Parlamentowi 
Europejskiemu. Po przeprowadzeniu 
przesłuchań tych kandydatów Parlament 
Europejski wybiera jednego z nich. 
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Wybrany w ten sposób kandydat zostaje 
wyznaczony przez Radę Organów 
Nadzoru.

Or. en

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy Parlament Europejski 
jest zdania, że żaden z kandydatów 
znajdujących się na krótkiej liście nie 
posiada wystarczających kwalifikacji 
określonych w akapicie pierwszym, 
otwarta procedura kwalifikacyjna zostaje 
ponownie rozpoczęta.

Or. en

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Rada Organów Nadzoru wybiera również 
spośród swoich członków zastępcę, który 
pełni obowiązki przewodniczącego w razie 
jego nieobecności. Zastępca ten nie jest 
członkiem Zarządu.

Or. en

Poprawka 141

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, instytucje UE oraz 
wszelkie inne podmioty publiczne bądź 
prywatne nie dążą do wywierania wpływu 
na przewodniczącego w wykonywaniu 
jego zadań. 

Or. en

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Parlament Europejski może wezwać
przewodniczącego lub jego zastępcę, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu ich 
niezależności, do regularnego składania 
oświadczeń przed swoją właściwą komisją 
oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania 
członków tej komisji.

1. Co najmniej raz na kwartał 
przewodniczący składa oświadczenie przed 
Parlamentem Europejskim i udziela 
odpowiedzi na wszelkie pytania posłów.
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Or. en

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski może również 
wezwać przewodniczącego do przedłożenia
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków. 

2. Przewodniczący przedkłada
Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdania z wykonania jego 
obowiązków na żądanie i co najmniej na 
15 dni przed złożeniem oświadczenia, o 
którym mowa w ust. 1. 

Or. en

Poprawka 144

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury 
kwalifikacyjnej, organizowanej i 
zarządzanej przez Komisję, oraz po 
zatwierdzeniu przez Parlament Europejski
dyrektor wykonawczy powoływany jest 
przez Radę Organów Nadzoru na 
podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy 
na temat uczestników rynków finansowych 
i rynków oraz doświadczenia w zakresie 
regulacji rynków finansowych i nadzoru 
finansowego oraz doświadczenia na 
stanowisku kierowniczym.

Or. en

Poprawka 146

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, instytucje UE oraz 
wszelkie inne podmioty publiczne bądź 
prywatne nie dążą do wywierania wpływu 
na dyrektora wykonawczego w 
wykonywaniu jego zadań. 

Or. en

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Każdego roku dyrektor wykonawczy 7. Każdego roku dyrektor wykonawczy 
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przygotowuje projekt sprawozdania 
rocznego, w tym rozdział poświęcony 
działalności regulacyjnej i nadzorczej EBA
oraz rozdział dotyczący spraw finansowo-
administracyjnych.

przygotowuje projekt sprawozdania, w tym 
rozdział poświęcony działalności 
regulacyjnej i nadzorczej Organu oraz 
rozdział dotyczący spraw finansowo-
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreślony
Skład

1. EBA wchodzi w skład ESFS, który 
funkcjonuje jako sieć organów nadzoru.
2. W skład ESFS wchodzą:
a) organy państw członkowskich 
określone w art. 1 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia, art. 1 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr .../… [EIOPA] 
oraz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
…/… [ESMA], 
b) EBA, 
c) Europejski Organ Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych ustanowiony na mocy art. 1 
rozporządzenia (WE) nr …/… [EIOPA],
d) Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych ustanowiony 
na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr 
…/… [ESMA],
e) Wspólny Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru przewidziany w art. 40; 
f) Komisja, w celu realizacji zadań, 
o których mowa w art. 7, 9 i 10.
3. EBA prowadzi regularną i ścisłą 
współpracę oraz zapewnia 
międzysektorową spójność prac 
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i wypracowuje wspólne stanowiska 
w dziedzinie nadzoru konglomeratów 
finansowych oraz w innych 
międzysektorowych kwestiach 
z Europejskim Organem Nadzoru 
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskim Organem 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
za pośrednictwem Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru 
powołanego na mocy art. 40.

Or. en

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

– konglomeratów finansowych;
– księgowości i audytu;

– analiz mikroostrożnościowych pod 
kątem stabilności finansowej;
– detalicznych produktów inwestycyjnych;
– środków przeciwdziałania praniu 
pieniędzy.

Or. en
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Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jedynie organy nadzoru objęte 
Europejskim Systemem Organów 
Nadzoru Finansowego są uprawnione do 
prowadzenia nadzoru instytucji 
finansowych działających w Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 40a
Nadzór

W przypadku gdy duża transgraniczna 
instytucja finansowa obejmuje różne 
sektory, Europejski Organ Nadzoru 
(Wspólny Komitet) decyduje, który  
Europejski Organ Nadzoru  występuje w 
roli czołowego właściwego organu i/lub 
przyjmuje wiążące decyzje w celu 
rozwiązania problemów między 
Europejskimi Organami Nadzoru.

Or. en
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Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Dyrektor wykonawczy, przedstawiciel 
Komisji i ESRB są zapraszani do 
uczestniczenia w charakterze 
obserwatorów w posiedzeniach 
Europejskich Organów Nadzoru (Wspólny 
Komitet) oraz podkomitetów, o których 
mowa w art. 43.

Or. en

Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przewodniczący Wspólnego Komitetu 
Europejskich Organów Nadzoru 

3. Przewodniczący Europejskiego Organu
Nadzoru (Wspólny Komitet) wybierany 
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wybierany jest co roku na zasadzie rotacji 
spośród przewodniczących Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego, 
Europejskiego Organu Nadzoru
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów 
Emerytalnych oraz Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

jest co roku na zasadzie rotacji spośród 
przewodniczących Europejskiego Organu 
Nadzoru (Bankowość), Europejskiego 
Organu Nadzoru (Ubezpieczenia i 
Pracownicze Programy Emerytalne) oraz 
Europejskiego Organu Nadzoru (Giełda i 
Papiery Wartościowe).
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja Odwoławcza jest wspólnym 
organem Europejskiego Organu Nadzoru 
Bankowego.

1. Komisja Odwoławcza jest wspólnym 
organem trzech europejskich organów 
nadzoru.

Or. en

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Członków Komisji Odwoławczej i ich
zastępców wyznacza Parlament 
Europejski z listy wstępnie wyłonionych 
kandydatów zaproponowanej przez 
Komisję po opublikowaniu zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz po 
konsultacji z Radą Organów Nadzoru. 
Lista zawiera przynajmniej jedną osobę 
reprezentującą organizację konsumentów, 
jedną osobę reprezentującą MŚP i jedną 
osobę reprezentującą środowisko badaczy. 
Członek oraz jego zastępca jest 
mianowany przez Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora 
Bankowości.

Or. en

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Członka komisji odwoławczej nie 
można odwołać ze stanowiska w czasie 
trwania kadencji, chyba że został uznany 
za winnego poważnego uchybienia, 
a Parlament Europejski, po konsultacji 
z Radą Organów Nadzoru, podejmie 
decyzję o jego odwołaniu.

Or. en

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skargi do Sądu Pierwszej Instancji
i Trybunału Sprawiedliwości

Skargi do Sądu i Trybunału 
Sprawiedliwości

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Or. en

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Od decyzji podjętej przez Komisję 
Odwoławczą lub – w przypadku gdy nie 
przysługuje odwołanie do Komisji 
Odwoławczej – od decyzji EBA może 
zostać wniesiona skarga do Sądu Pierwszej 
Instancji lub Trybunału Sprawiedliwości, 

1. Od decyzji podjętej przez Komisję 
Odwoławczą lub – w przypadku gdy nie 
przysługuje odwołanie do Komisji 
Odwoławczej – od decyzji Organu może 
zostać wniesiona skarga do Sądu Pierwszej 
Instancji lub Trybunału Sprawiedliwości, 
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zgodnie z art. 230 Traktatu. zgodnie z art. 263 Traktatu.

Or. en

Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy EBA jest zobowiązany 
do działania, ale zaniechał wydania 
decyzji, może zostać wszczęte 
postępowanie z tytułu zaniechania 
działania zgodnie z art. 232 Traktatu przed 
Sądem Pierwszej Instancji lub Trybunałem 
Sprawiedliwości.

2. W przypadku gdy Organ jest 
zobowiązany do działania, ale zaniechał 
wydania decyzji, może zostać wszczęte 
postępowanie z tytułu zaniechania 
działania zgodnie z art. 265 Traktatu przed 
Sądem Pierwszej Instancji lub Trybunałem 
Sprawiedliwości.

Or. en

Poprawka 163

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 164

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wydatki EBA składają się co 
najmniej koszty personelu, wynagrodzenia, 
koszty administracyjne, koszty 
infrastruktury oraz koszty operacyjne. 

2. Na wydatki Organu składają się co 
najmniej koszty personelu, wynagrodzenia, 
koszty administracyjne, koszty 
infrastruktury, szkolenia zawodowego oraz 
koszty operacyjne. 

Or. en

Poprawka 165

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie preliminarza Komisja 
wprowadza do wstępnego projektu budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej prognozy, 
które uważa za niezbędne w odniesieniu do 
planu zatrudnienia, oraz kwotę dotacji 
obciążającej budżet ogólny Unii 
Europejskiej, zgodnie z art. 272 Traktatu.

3. Na podstawie preliminarza Komisja 
wprowadza do wstępnego projektu budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej prognozy, 
które uważa za niezbędne w odniesieniu do 
planu zatrudnienia, oraz kwotę dotacji
obciążającej budżet ogólny Unii 
Europejskiej, zgodnie z art. 313 i 314 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 166

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Członkowie Rady Organów Nadzoru 
i Zarządu, dyrektor wykonawczy, a także 
personel EBA, w tym urzędnicy 
oddelegowani czasowo przez państwa 
członkowskie, podlegają – również po 

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

zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji –
wymogom dotyczącym tajemnicy 
służbowej określonym w art. 339 Traktatu 
oraz w odpowiednich przepisach prawa 
wspólnotowego w tym zakresie. 

Or. en

Poprawka 167

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udział w pracach Organu jest otwarty 
także dla krajów trzecich, które są nimi 
bezpośrednio zainteresowane i stosują 
prawodawstwo uznane za równoważne w 
obszarach kompetencji Organu, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, pod warunkiem 
zawarcia porozumień z Unią.

Or. en

Poprawka 168

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja sporządza sprawozdanie 
uwzględniając wnioski Zainteresowanych
Stron z Sektora Bankowości, Rady 
Organów Nadzorczych i Wspólnego 
Komitetu. Wnioski te są załączone do 
sprawozdania, które opublikuje Komisja.

Or. en
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Poprawka 169

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Sprawozdanie Komisji poddaje ocenie 
między innymi: poziom konwergencji w 
zakresie standardowych praktyk 
nadzorczych osiągnięty przez organy
krajowe; funkcjonowanie kolegiów 
organów nadzorczych; mechanizm 
nadzoru instytucji transgranicznych, w 
szczególności instytucji o wymiarze 
europejskim; funkcjonowanie przepisów 
art. 23 w sprawie zabezpieczenia i 
konwergencji w zakresie regulacji i 
nadzoru w dziedzinach objętych 
zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i 
ich rozwiązywaniem w Unii.

Or. en

Poprawka 170

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1c. Sprawozdanie ocenia, czy połączyć 
nadzór nad wszystkimi sektorami 
finansowymi, niezależnie od tego czy jest 
to bankowość czy ubezpieczenia, czy też 
prowadzić oddzielny nadzór; czy nadzór 
ostrożnościowy i nadzór nad 
prowadzeniem działalności powinny być 
połączone czy oddzielne.

Or. en
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UZASADNIENIE

Obecny kryzys finansowy zwrócił uwagę na to, co Parlament poddał krytyce wiele lat temu, 
a mianowicie brak odpowiednich regulacji finansowych i słabe mechanizmy nadzoru rynku. 
Kiedy dyskutowano nad planem działań w zakresie usług finansowych (zobacz sprawozdanie 
José Manuela Garcíi-Margallo y Marfila dotyczące komunikatu Komisji w sprawie 
wprowadzania w życie ram dla rynków finansowych: plan działania – 1999 r.1), Parlament 
zastrzegł, że, jeśli chce się uniknąć kryzysu systemowego, zasadnicze znaczenie ma 
osiągnięcie wszystkich trzech celów planu: liberalizacji rynkowej, wzmocnienia 
mechanizmów kontroli i harmonizacji opodatkowania oszczędności. Kolejne sprawozdania –
sprawozdanie Ieke van den Burg w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii 
Europejskiej (2002 r.)2, sprawozdanie Ieke van den Burg w sprawie Białej księgi na temat 
polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 (2007 r.)3 oraz sprawozdanie Ieke 
van den Burg i Daniela Daianu zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie działań 
następczych w związku z metodą Lamfalussy’ego – przyszła struktura nadzoru (2008 r.)4 –
ukazały, że sama koordynacja pomiędzy  krajowymi organami nadzoru, których jurysdykcja 
obejmuje jedynie dane państwo członkowskie, nie wystarczy, by kontrolować instytucje 
finansowe, dla których rynek wewnętrzny nie ma granic. Ponadto niektóre przepisy 
wprowadzały już podstawowe zasady rządzące przyszłą europejską strukturą nadzorczą 
i ogólne pojęcie w odniesieniu do jej przyszłości i rozwoju (sprawozdanie Petera Skinnera 
w sprawie Solvency II (2009 r.) i sprawozdanie Jeana-Paula Gauzèsa w sprawie 
rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych (2009 r.)).

Z myślą o uzupełnieniu luk w prawodawstwie i poprawie niedoskonałości systemu nadzoru, 
Komisja zleciła grupie ekspertów, której przewodniczył Jacques de Larosière, sporządzenie 
sprawozdania, które czerpałoby z doświadczenia zdobytego dzięki kryzysowi i obejmowało 
zalecenia konieczne, by podjąć próbę uniknięcia kolejnych takich kryzysów w przyszłości. 
We wniosku Komisji zaleca się, po pierwsze, utworzenie sieci krajowych organów 
nadzorczych, które współpracowałyby z Europejskim Organem Nadzoru (ESA) składającym 
się z trzech filarów: bankowości (EBA), ubezpieczeń i pracowniczych programów 
emerytalnych (EIOPA) oraz giełd i papierów wartościowych (ESMA). Proponuje się 
utworzenie Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru, tak aby zapewnić 
odpowiednią konsolidację przepisów i nadzór nad europejskimi rynkami finansowymi. Po 
drugie, we wniosku Komisji zaleca się utworzenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego (ESRB), której zadaniem ma być monitorowanie i ocena potencjalnych 
zagrożeń dla stabilności finansowej wynikających z rozwoju sytuacji makroekonomicznej.  
Parlament zgadza się z tym założeniem, dodaje jednak dwa ważne cele: włączenie ESRB do 
europejskich organów nadzoru i przyznanie szerszych uprawnień nowym organom, tak aby 
nadać im prawdziwie europejski wymiar.

Ponadto Komisja zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia skutecznego instrumentu 
ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak 

                                               
1 Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453.
2 Dz.U. C 25E z 29.1.2004, s. 394.
3 Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
4 Dz.U. C 9E z 15.1.2010, s. 48.
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by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Europie. Standardy techniczne 
stanowią skuteczne narzędzie harmonizacji przepisów, Komisja traktuje zatem tę kwestię ze 
szczególną dbałością. Parlament podziela to stanowisko, pragnie jednak przedstawić dwie 
istotne uwagi: Parlament winien odgrywać odpowiednią rolę przy sporządzaniu takich 
standardów technicznych (art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), należy 
także mocniej zaakcentować wiodącą rolę Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego 
w przygotowywaniu tych standardów. W ten sposób za każdym razem, gdy Komisja 
postanowi w całości odrzucić lub częściowo przyjąć propozycje ww. organu, przewodniczący 
Komisji i właściwy komisarz będą musieli wyjaśnić przyczyny tej decyzji Parlamentowi 
i Radzie.  

W dziedzinach nieobjętych standardami technicznymi organ może wydawać wytyczne 
i zalecenia w sprawie stosowania prawodawstwa UE. Parlament pragnie, by wytyczne 
i zalecenia zatwierdzane przez organ były w największym możliwym stopniu wiążące dla 
krajowych organów nadzoru. Parlament wnioskuje zatem, by szef organu mógł informować 
o przypadkach nieprzestrzegania przepisów przez krajowe organy nadzoru i środkach, jakie 
organ zamierza przyjąć w celu wyegzekwowania ich wiążącego charakteru. Podawanie do 
wiadomości publicznej przypadków nieprzestrzegania przepisów przez organy krajowe 
będzie skutecznie motywować je do stosowania się do zaleceń i wytycznych organu.

Stosunki między Komisją a instytucjami prywatnymi stanowią szczególnie delikatną kwestię. 
Wniosek Komisji umożliwia organowi egzekwowanie od krajowych organów nadzoru 
przestrzegania prawodawstwa UE; przewiduje także możliwość wydawania oficjalnych 
ostrzeżeń, na mocy których krajowe organy nadzoru są zobowiązane podejmować konieczne 
działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się do wyżej 
wymienionych postanowień, władze krajowe będą mogły zwrócić się do instytucji 
finansowych o zajęcie się kwestiami, których bezpośrednio dotyczy prawodawstwo UE, tak 
aby przywrócić zaufanie do rynku.  Prawo zwracania się do prywatnych instytucji 
finansowych jest jedynym narzędziem umożliwiającym zapewnienie przestrzegania 
postanowień organu.

Nowe główne założenia tego sprawozdania dotyczą nadzoru nad instytucjami finansowymi, 
w szczególności tymi o charakterze transgranicznym.  Należy zwrócić szczególną uwagę na te 
znaczące podmioty finansowe, których bankructwo mogłoby doprowadzić do załamania się 
całego systemu finansowego – podmioty te są „zbyt duże, by upaść”.  Istnieją tu jedynie dwie 
możliwości: zwiększenie uprawnień krajowych organów nadzorów lub uprawnień UE 
(zgodnie z raportem komisji Adaira Turnera). Rozwiązaniem jest zatem albo większy 
protekcjonizm albo rozszerzenie rynku wewnętrznego. Nie ma sensu ciągle stosować 
mechanizmów, które okazały się wyraźnie nieskuteczne w czasach kryzysu.

Wybór opcji ochrony rynków krajowych wiązałby się z tym, że organy nadzoru w państwie 
przyjmującym mogłyby zobowiązać banki zagraniczne do działania za pośrednictwem 
podwykonawców, a nie oddziałów oraz dysponować bardziej bezpośrednimi uprawnieniami 
w dziedzinie kontroli nad kapitałem i płynnością banków zagranicznych.  
Rozwiązanie europejskie oznaczałoby przyznanie kolegiom organów nadzorczych prawa do 
dyktowania reguł, których przestrzeganie byłoby obowiązkowe, w przypadku gdy krajowe 



PR\803316PL.doc 97/98 PE438.408v01-00

PL

organy nadzoru nie mogłyby dojść do porozumienia.  Wybranie opcji europejskiej
oznaczałoby także odpowiedzialność Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego za 
nadzorowanie instytucji finansowych, których bankructwo mogłoby zagrozić stabilności 
systemu. Organ ten działałby zawsze za pośrednictwem organów krajowych, które w tym 
przypadku byłyby wobec niego odpowiedzialne i wypełniały jego zalecenia. Normy krajowe 
(ustalone przez Urząd Usług Finansowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank 
Rozrachunków Międzynarodowych) byłyby uwzględniane przy wyznaczaniu instytucji 
o wymiarze europejskim. Przejście z jednego modelu na drugi mogłoby następować 
stopniowo, zaczynając od podmiotów obarczonych największym ryzykiem i przechodząc do 
pozostałych w odpowiednio długim okresie.

W sprawozdaniu Parlamentu proponuje się także utworzenie europejskiego funduszu 
finansowanego ze środków przekazywanych przez instytucje finansowe i mającego na celu 
ochronę deponentów oraz pomoc instytucjom w trudnej sytuacji, których upadek mógłby 
zrujnować cały system. Gdyby środki funduszu okazały się niewystarczające, mógłby on 
zostać objęty długiem publicznym.  Jeżeli to rozwiązanie także okaże się niewystarczające, 
a wykorzystanie publicznych funduszy zostanie uznane za niezbędne, by nie dopuścić do 
upadku systemu, konieczna będzie interwencja państw członkowskich. Koszty związane 
z interwencjami rządowymi zostałyby rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie, które 
przechodzą trudności, zgodnie z uprzednio wynegocjowanym protokołem ustaleń. 

Wniosek Komisji opracowano niemalże całkowicie z perspektywy bankowej, nie 
uwzględniwszy stanowiska stron ubiegających się o pożyczki.  Z tego też powodu proponuje 
się, by szczególną rolę odgrywały tu małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ są one 
w o wiele większym stopniu zależne od finansowania bankowego niż duże przedsiębiorstwa, 
które zazwyczaj pokrywają swoją potrzeby dzięki rozwiązaniom rynkowym. Przedstawiciele 
organizacji zrzeszających małe i średnie przedsiębiorstwa powinni przyłączyć się do Grupy 
Zainteresowanych Stron i wyznaczyć dwóch członków do Rady Organów Nadzoru. 

Sprawozdanie Parlamentu ma w skrócie na celu wyjście poza założenia wniosku Komisji 
i przedstawienie propozycji Parlamentu sprzed wielu lat. Sprawozdanie Larosière'a było 
dobrze opracowane, ale nie na tyle dalekosiężne, na ile życzyliby sobie jego autorzy. Wniosek 
Komisji zawiera mniej zdecydowane założenia – prawdopodobnie, by ułatwić osiągnięcie 
porozumienia z Radą. Przyjęcie go przez Radę w grudniu 2009 r. jeszcze bardziej 
zdewaluowało ten tekst, który sam w sobie nie był wystarczająco mocny. W związku z tym 
cztery grupy polityczne Parlamentu Europejskiego (PPE, PSE, ALDE i Verts/ALE) 
obwieściły w publicznym oświadczeniu zamiar stworzenia bardziej ambitnej propozycji niż 
ta, którą zatwierdziły dwie pozostałe instytucje. 

Pracom nad sprawozdaniem Parlamentu mogły przyświecać dwie różne strategie: można było 
próbować przewidzieć stanowisko Rady z myślą o osiągnięciu szybkiego porozumienia lub 
przyjąć czysto europejską perspektywę. Wybrano możliwość wykorzystania tej okazji, by 
wzmocnić proces integracji europejskiej. Kierując się założeniami drugiej strategii, 
w sprawozdaniu popiera się powołanie organu europejskiego o prawdziwie europejskim 
charakterze.

Jest nadzieja, że dzięki temu sprawozdaniu rozważone zostanie utworzenie prawdziwie 
europejskiego organu nadzoru o jasno określonych uprawnieniach, a także możliwości 
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jednoczesnego utworzenia mechanizmu wychodzenia z sytuacji kryzysowych w przyszłości, 
co ograniczy ryzyko ponoszenia kosztów załamania się systemu finansowego przez 
europejskich podatników.  Niech zatem posłowie do Parlamentu Europejskiego wyrażą swoje 
zdanie na powyższy temat. 


