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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

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

***III Zwykła procedura prawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

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

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

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych 
dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki 
wynagrodzeń
(COM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2009)0362),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0096/2009),

– 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. 53 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 listopada 2009 r.1,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Prawnej (A6-0000/2010),

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 swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

                                               
1 Dz.U. C 291 z 1.12.2009, s. 1.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Nierozważne podejmowanie 
nadmiernego ryzyka w sektorze bankowym
doprowadziło do bankructwa wielu 
instytucji finansowych i do problemów 
systemowych w państwach członkowskich 
oraz na całym świecie. Istnieje wiele 
złożonych przyczyn wyjaśniających, 
dlaczego podmioty podejmowały takie 
ryzyko, ale organy nadzorczo-regulacyjne, 
w tym Grupa G-20 i Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru Bankowego, są zgodne, 
że jednym z czynników, które się do tego 
przyczyniły, była nieodpowiednia struktura 
wynagrodzeń w niektórych instytucjach 
finansowych. Polityka wynagrodzeń, która 
zachęca do podejmowania ryzyka 
wykraczającego poza ogólny poziom 
ryzyka tolerowany przez instytucję, może 
osłabić prawidłowe i skuteczne 
zarządzanie ryzykiem oraz nasilić 
nadmierne podejmowanie ryzyka. 

(1) Nierozważne podejmowanie 
nadmiernego ryzyka w sektorze bankowym 
doprowadziło do bankructwa wielu 
instytucji finansowych i do problemów 
systemowych w państwach członkowskich 
oraz na całym świecie. Istnieje wiele 
złożonych przyczyn wyjaśniających, 
dlaczego podmioty podejmowały takie 
ryzyko, ale organy nadzorczo-regulacyjne, 
w tym Grupa G-20 i Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru Bankowego, są zgodne, 
że jednym z czynników, które się do tego 
przyczyniły, była nieodpowiednia struktura 
wynagrodzeń w niektórych instytucjach 
finansowych. Polityka wynagrodzeń, która 
zachęca do podejmowania ryzyka 
wykraczającego poza ogólny poziom 
ryzyka tolerowany przez instytucję, może 
osłabić prawidłowe i skuteczne 
zarządzanie ryzykiem oraz nasilić 
nadmierne podejmowanie ryzyka. W 
związku z tym uzgodnione i zatwierdzone 
na szczeblu międzynarodowym zasady 
Rady Stabilności Finansowej dotyczące 
prawidłowych praktyk w zakresie 
wynagrodzeń, nabierają szczególnego 
znaczenia.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Ponieważ nierozważne podejmowanie 
nadmiernego ryzyka może zagrozić dobrej 

(4) Ponieważ nierozważne podejmowanie 
nadmiernego ryzyka może zagrozić dobrej 
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kondycji finansowej instytucji finansowych 
i zdestabilizować system bankowy, ważne 
jest, aby nowe wymogi dotyczące polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń były 
wdrażane w jednolity sposób. Należy 
zatem wskazać najważniejsze zasady 
dotyczące prawidłowego systemu 
wynagrodzeń mające zagwarantować, że 
struktura wynagrodzeń nie zachęca osób 
fizycznych do podejmowania nadmiernego 
ryzyka i jest dostosowana do gotowości 
instytucji do podejmowania ryzyka, 
reprezentowanych przez nią wartości oraz 
jej długoterminowych interesów. Aby 
zagwarantować dopasowanie polityki 
wynagrodzeń do zarządzania ryzykiem w 
instytucji finansowej, organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą) każdej 
instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego powinien ustanowić 
ogólne zasady, które mają być stosowane, 
a polityka wynagrodzeń powinna podlegać 
niezależnemu przeglądowi wewnętrznemu 
co najmniej raz w roku.

kondycji finansowej instytucji finansowych 
i zdestabilizować system bankowy, ważne 
jest, aby nowe wymogi dotyczące polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń były 
wdrażane w jednolity sposób. Należy 
zatem wskazać zasady dotyczące 
prawidłowego systemu wynagrodzeń 
mające zagwarantować, że struktura 
wynagrodzeń nie zachęca osób fizycznych 
do podejmowania nadmiernego ryzyka ani 
nie stanowi pokusy nadużycia i jest 
dostosowana do gotowości instytucji do 
podejmowania ryzyka, reprezentowanych 
przez nią wartości oraz jej 
długoterminowych interesów. Aby 
zagwarantować dopasowanie polityki 
wynagrodzeń do zarządzania ryzykiem w 
instytucji finansowej, organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą) każdej 
instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego powinien ustanowić 
ogólne zasady, które mają być stosowane, 
a polityka wynagrodzeń powinna podlegać 
niezależnemu przeglądowi wewnętrznemu 
co najmniej raz w roku.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsza dyrektywa określa 
minimalne podstawowe zasady dotyczące 
polityki wynagrodzeń. Zasady te powinny 
być stosowane w sposób proporcjonalny 
do rozmiaru i struktury wewnętrznej danej 
instytucji kredytowej lub przedsiębiorstwa 
inwestycyjnego oraz do ich charakteru, 
zakresu, złożoności i ryzykowności 
działalności. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna uniemożliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania bardziej 
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surowych lub dodatkowych wymogów, czy 
też przyjmowania bardziej 
rygorystycznych środków krajowych w 
kontekście wsparcia finansowego dla 
konkretnych banków.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględniając ograniczenia nakładane na małe przedsiębiorstwa wniosek Komisji zakłada 
przeprowadzenie testu proporcjonalności środków dotyczących wynagrodzeń. Należy jednak 
szczegółowo rozważyć ten wniosek w celu zagwarantowania, że nie doprowadzi on do 
nierównych warunków konkurencji, które będzie można wykorzystać w arbitrażu 
regulacyjnym. Ważne jest, aby prawodawstwo nie uniemożliwiło innowacyjnych rozwiązań 
stosowanych przez państwa członkowskie w regulowaniu polityki wynagrodzeń, dlatego też 
należy podkreślić, że państwa członkowskie mogą wykraczać poza wymogi minimalne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Do grudnia 2012 r. Komisja powinna 
dokonać przeglądu zasad rządzących 
polityką wynagrodzeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeby zamknięcia 
wszelkich luk w przepisach oraz 
skuteczności, wdrożenia i egzekwowania 
tych zasad, biorąc pod uwagę rozwój na 
planie międzynarodowym.

Or. en

Uzasadnienie

Następuje bardzo szybki rozwój debaty na temat odpowiedniej polityki wynagrodzeń, dlatego 
też, aby zapewnić, że wszelkie niezbędne dopasowania zostaną rozważone w odpowiednim 
terminie, należy dać czas na ich terminowy przegląd.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zagwarantowania szybkiego i 
skutecznego egzekwowania przepisów, 
właściwe organy powinny mieć ponadto 
prawo do nakładania finansowych lub 
niefinansowych środków i kar w 
przypadku naruszenia wymogów 
dyrektywy 2006/48/WE, w tym wymogu 
dotyczącego posiadania polityki 
wynagrodzeń, która jest zgodna z 
prawidłowym i skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem. Sankcje takie powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(8) W celu zagwarantowania szybkiego i 
skutecznego egzekwowania przepisów, 
właściwe organy powinny mieć ponadto 
prawo do nakładania finansowych lub 
niefinansowych środków i kar w 
przypadku naruszenia wymogów 
dyrektywy 2006/48/WE, w tym wymogu 
dotyczącego posiadania polityki 
wynagrodzeń, która jest zgodna z 
prawidłowym i skutecznym zarządzaniem 
ryzykiem. Sankcje takie powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
W celu zapewnienia spójności i równych 
warunków konkurencji Komisja powinna 
dokonać przeglądu wdrożenia tego 
przepisu, uwzględniając spójność środków 
i kar stosowanych w całej Unii, a także, 
w stosownych przypadkach, powinna 
wysuwać własne propozycje.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie znacząco zróżnicowanych kar może nieść ze sobą ryzyko osłabienia równych 
warunków konkurencji, a także może doprowadzić do arbitrażu regulacyjnego. W związku z 
tym Komisja powinna być zobowiązana do dokonania przeglądu środków i kar stosowanych 
w państwach członkowskich.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W celu zwiększenia przejrzystości 
praktyk dotyczących wynagrodzeń w 
instytucjach kredytowych i 
przedsiębiorstwach inwestycyjnych 
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właściwe organy państw członkowskich 
powinny gromadzić informacje na temat 
wynagrodzeń dla instytucji 
przeprowadzających analizy porównawcze 
(tzw. benchmarking) w zgodzie z kategorią 
informacji ilościowych, które instytucje te 
są zobowiązane ujawnić zgodnie z 
niniejszą dyrektywą. Właściwe organy 
powinny dostarczyć tych informacji 
Europejskiemu Organowi Nadzoru 
Bankowego, tak aby umożliwić mu 
podobne analizy na poziomie unijnym.

Or. en

Uzasadnienie

Aby w pełni zrozumieć wzorce i tendencje w polityce wynagrodzeń, krajowe organy nadzoru 
powinny wykorzystać zebrane informacje na temat polityki wynagrodzeń i płac do analizy 
porównawczej instytucji na poziomie narodowym, a także porozumieć się z Europejskim 
Organem Nadzoru Bankowego w celu umożliwienia mu przeprowadzenia analizy 
porównawczej w skali Europy.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu wspierania konwergencji 
nadzoru w odniesieniu do oceny polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń, Komitet 
Europejskich Organów Nadzoru 
Bankowego powinien dopilnować, aby 
powstały wytyczne dotyczące prawidłowej 
polityki wynagrodzeń w sektorze 
bankowym. Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów 
Wartościowych powinien pomagać w 
opracowaniu takich wytycznych w 
zakresie, w którym wytyczne te miałyby 
zastosowanie również do polityki 
wynagradzania osób zaangażowanych w 
świadczenie usług inwestycyjnych i 
prowadzenie działalności inwestycyjnej 
przez instytucje kredytowe i 

(10) W celu wspierania konwergencji 
nadzoru w odniesieniu do oceny polityki i 
praktyk w zakresie wynagrodzeń, 
Europejski Organ Nadzoru Bankowego
powinien rozwinąć normy techniczne 
ułatwiające gromadzenie informacji i 
jednolite wdrażanie zasad wynagrodzeń w 
sektorze bankowym. Aby ustanowić te 
normy, Komisja powinna dysponować 
uprawnieniami do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych powinien 
pomagać w opracowaniu takich norm 
technicznych w zakresie, w którym 
wytyczne te miałyby zastosowanie również 
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przedsiębiorstwa inwestycyjne w 
rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych.

do polityki wynagradzania osób 
zaangażowanych w świadczenie usług 
inwestycyjnych i prowadzenie działalności 
inwestycyjnej przez instytucje kredytowe i 
przedsiębiorstwa inwestycyjne w 
rozumieniu dyrektywy 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ źle zaprojektowane polityki 
wynagrodzeń i systemy motywacyjne 
mogą zwiększyć do niedopuszczalnego 
poziomu ryzyka, na jakie są narażone 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne, jest stosowne, aby właściwe 
organy nakładały na podmioty środki 
jakościowe lub ilościowe w celu usunięcia 
nieprawidłowości w ich politykach 
wynagrodzeń, które zostały ujawnione 
podczas przeglądu nadzorczego (2. filar). 
Jednym ze środków jakościowych 
stojących do dyspozycji właściwych 
organów jest zobowiązanie instytucji 
kredytowych lub przedsiębiorstw 
inwestycyjnych do ograniczenia ryzyka 
nieodłącznie związanego z ich 
działalnością, produktami lub systemami, 
w tym ze strukturami wynagrodzeń, w 
zakresie, w którym są one niezgodne ze 
skutecznym zarządzaniem ryzykiem. 
Środki ilościowe obejmują wymóg 
utrzymywania dodatkowych funduszy 
własnych.

(11) Ponieważ źle zaprojektowane polityki 
wynagrodzeń i systemy motywacyjne 
mogą zwiększyć ryzyko, na jakie są 
narażone instytucje kredytowe i 
przedsiębiorstwa inwestycyjne, do 
niedopuszczalnego poziomu, szybko należy 
podjąć działania naprawcze i w razie 
konieczności zastosować odpowiednie 
środki korygujące. W konsekwencji należy 
zadbać o to, aby właściwe organy miały 
prawo nakładać na podmioty środki 
jakościowe lub ilościowe w celu usunięcia 
nieprawidłowości w ich polityce 
wynagrodzeń, które zostały ujawnione 
podczas przeglądu nadzorczego (2. filar). 
Jednym ze środków jakościowych 
stojących do dyspozycji właściwych 
organów jest zobowiązanie instytucji 
kredytowych lub przedsiębiorstw 
inwestycyjnych do ograniczenia ryzyka 
nieodłącznie związanego z ich 
działalnością, produktami lub systemami, 
w tym ze strukturami wynagrodzeń, w 
zakresie, w którym są one niezgodne ze 
skutecznym zarządzaniem ryzykiem. 
Środki ilościowe obejmują wymóg 
utrzymywania dodatkowych funduszy 
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własnych.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby struktury wynagrodzeń i 
związane z nimi ryzyko były dostatecznie 
przejrzyste dla rynku, instytucje kredytowe 
i przedsiębiorstwa inwestycyjne powinny 
ujawniać do publicznej wiadomości 
informacje na temat ich polityk i praktyk w 
zakresie wynagrodzeń tych pracowników, 
których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na profil ryzyka danej instytucji lub 
przedsiębiorstwa. Obowiązek ten powinien 
jednak pozostawać bez uszczerbku dla 
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.

(12) Dobre struktury zarządzania, 
przejrzystość i ujawnianie informacji są 
podstawowymi warunkami prawidłowej 
polityki wynagrodzeń. Aby struktury 
wynagrodzeń i związane z nimi ryzyko 
były dostatecznie przejrzyste dla rynku, 
instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa 
inwestycyjne powinny ujawniać do 
publicznej wiadomości informacje na 
temat ich polityk i praktyk w zakresie 
wynagrodzeń tych pracowników, których 
działalność zawodowa ma istotny wpływ 
na profil ryzyka danej instytucji lub 
przedsiębiorstwa. Obowiązek ten powinien 
jednak pozostawać bez uszczerbku dla 
dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W celu zwiększania konwergencji 
praktyk nadzorczych w zakresie nadzoru 

(16) W celu zwiększania konwergencji 
praktyk nadzorczych w zakresie nadzoru 
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nad obowiązkiem dochowania należytej 
staranności dotyczącym bardzo złożonych 
resekurytyzacji, Komitet Europejskich 
Organów Nadzoru Bankowego powinien 
ustanowić wytyczne, obejmujące m.in. 
definicję lub kryteria pozwalające określić 
typy resekurytyzacji, które należy 
traktować w tym celu jako „bardzo 
złożone”. Taka definicja lub takie kryteria 
powinny być dostosowywane do zmian 
zachodzących w praktykach rynkowych.

nad obowiązkiem dochowania należytej 
staranności dotyczącym bardzo złożonych 
resekurytyzacji, Komisja powinna 
dysponować uprawnieniami do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
móc definiować lub ustanawiać kryteria 
pozwalające określić typy resekurytyzacji, 
które należy traktować w tym celu jako 
„bardzo złożone” oraz aby dostosować
taką definicję lub takie kryteria do zmian 
zachodzących w praktykach rynkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Niewystarczająca staranność ze strony banków doprowadziła do znaczącego narażenia na 
ryzyko, które nie zostało odpowiednio zrozumiane, w związku z czym w dużym stopniu 
wywołało kryzys. Dlatego też wymaganie od organu nadzoru wykazania się należytą 
starannością jest w pełni uzasadnione. Niemniej jednak, aby zapewnić pewność regulacyjną i 
zapobiec przeciążeniu organów nadzoru zbyt szerokim zastosowaniem tego przepisu, bardzo 
ważna jest jasna i ścisła definicja takiej resekurytyzacji. Definicja powinna więc zostać 
zatwierdzona zgodnie z procedurą obowiązującą akty delegowane.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Niniejsza dyrektywa określa pewne 
wyjątki od niektórych działań związanych 
z transakcjami skorelowanymi, w 
przypadku których banki mogą dostać 
zgodę od organu nadzoru na wyliczenie 
pełnego narzutu kapitałowego z tytułu 
dodatkowego ryzyka wynikającego z 
restrykcyjnych wymogów minimalnych. W 
takim przypadku może pojawić się 
potrzeba ustanowienia dolnej granicy 
wymogu kapitałowego. Uwzględniając 
prowadzone przez Bazylejski Komitet 
Nadzoru Bankowego badanie wpływu 
narzutów kapitałowych dotyczących 
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pozycji sekurytyzacyjnych w portfelu 
handlowym, łącznie z tymi wynikajacymi 
ze szczególnego podejścia do transakcji 
skorelowanych, Komisja powinna 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat wszelkich 
uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym środków dotyczących 
metodologii i minimalnych poziomów, a 
ponadto Komisja powinna dysponować 
uprawnieniami do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
celu ustalenia takiej dolnej granicy.

Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu wniosku Komisji Komitet Bazylejski zgodził się wykluczyć transakcje 
skorelowane dla celów pełnego zastosowania nowych przepisów. Komitet Bazylejski 
przeprowadza ocenę oddziaływania w celu określenia wymogów dotyczących dolnej granicy 
dla transakcji skorelowanych. Wprowadzenie takiego wymogu powinno zostać zatwierdzone 
przez Parlament i Radę w formie aktu delegowanego.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26b) Środki zaproponowane w niniejszej 
dyrektywie to kroki podjęte w ramach 
procesu reform jako odpowiedź na kryzys 
finansowy. Zgodnie z wnoskami G20, 
Rady Stabilności Finansowej i 
Bazylejskiego Komitetu Nadzoru 
Bankowego, aby wspomóc ograniczanie 
wzrostu presji w systemie bankowym, 
niezbędne mogą się okazać dalsze 
reformy, włącznie z potrzebą tworzenia 
buforów przeciwdziałających cykliczności, 
„dynamicznym zaopatrzeniem”,
argumentami przemawiającymi za 
obliczaniem wymogów 
kapitałowychomówionymi w dyrektywie 
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2006/48/WE oraz środkami 
uzupełniającymi do wymogów oceny 
ryzyka wobec instytucji kredytowych. Aby 
zapewnić odpowiedni nadzór 
demokratyczny procesu, Parlament 
Europejski i Rada powinny wziąć w nim 
udział w sposób terminowy i efektywny.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy zawarte w drugiej dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych „CDR 2” 
(dyrektywa 2009/111/WE) nakładają na Komisję obowiązek przedstawiania Parlamentowi 
sprawozdania na temat dalszych reform. Należy zagwarantować, że podczas Komitetu 
Bazylejskiego Komisja będzie negocjować w imieniu UE w oparciu o odpowiedni mandat 
demokratyczny, w szczególności przed negocjowaniem tak podstawowych kwestii.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26c) Art. 152 dyrektywy 2006/48/WE 
wymaga od niektórych instytucji 
kredytowych utrzymania własnych 
funduszy o wartości co najmniej równej 
określonej minimalnej kwocie za trzy 
okresy dwunastomiesięczne od 31 grudnia 
2006 r. do 31 grudnia 2009 r. W obliczu 
obecnej sytuacji w sektorze bankowym 
oraz przedłużenia obowiązywania 
przepisów przejściowych dotyczących 
kapitału minimalnego, przyjętych przez 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, 
należy odnowić wymogi w kwestii 
skrócenia terminu do 31 grudnia 2011 r.

Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu wniosku Komisji Bazylejski Komitet zgodził się utrzymać obecne dolne 
granice (Bazylea I) przez dłuższy okres, do czasu zakończenia negocjacji dotyczących 
dalszych reform.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26d) Aby nie zniechęcać instytucji 
kredytowych do przyjmowania metody 
wewnętrznych ratingów (IRB) lub 
zaawansowanej metody pomiaru (AMA) 
do wyliczania wymogów kapitałowych w 
okresie przejściowym w związku z 
wygórowanymi lub niewspółmiernymi 
kosztami wdrażania, należy zapewnić, że 
instytucje kredytowe, które przyjęły 
metodę wewnętrznych ratingów lub 
zaawansowaną metodę pomiaru po 31 
grudnia 2009 r. i które wcześniej wyliczaly 
swoje wymogi kapitałowe mniej 
zaawansowanymi metodami, będą miały 
prawo zastosowania mniej 
zaawansowanych metod jako podstawy do 
wyliczania dolnej granicy przejściowej, 
pod warunkiem uzyskania zgody organu 
nadzoru. Właściwe organy powinny 
prowadzić ścisłą kontrolę ich rynków i 
zagwarantować równe warunki 
konkurencji wszystkimi rynkom i ich 
segmentom, a także unikać zakłóceń na 
rynku wewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy wynikające z utrzymania dolnych granic Bazylea I.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 26 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26e) Zgodnie z pkt. 34 Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa1, państwa 
członkowskie powinny sporządzić – na 
użytek własny i w interesie Unii – własne 
tabele ilustrujące w miarę możliwości 
korelacje między niniejszą dyrektywą a 
środkami transponującymi ją do prawa 
krajowego oraz podać je do publicznej 
wiadomości.
_____

1 Dz.U C 321 z 31.12.2003, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Standardowe przepisy dotyczące tablic korelacji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – podpunkt aa) (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Dodaje się ust. 1 a w następującym 
brzmieniu:
"2a. Właściwe organy państwa 
członkowskiego gromadzą informacje dla 
instytucji przeprowadzających analizy 
porównawcze, zgodnie z kryteriami 
ujawniania informacji ustanowionymi w 
pkt. 15 (ea) części 2 załącznika XII. 
Właściwe organy dostarczają tych 
informacji Europejskiemu Organowi 
Nadzoru Bankowego.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby w pełni zrozumieć wzorce i trendy polityki wynagrodzeń, krajowe organy nadzoru 
powinny wykorzystać zebrane informacje na temat polityki wynagrodzeń i płac do 
przeprowadzania analiz porównawczych instytucji na poziomie narodowym, a także 
porozumieć się z Europejskim Organem Nadzoru Bankowego, w celu umożliwienia mu 
przeprowadzenia analiz porównawczych w skali Europy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
Bankowego dopilnowuje, aby powstały 
wytyczne dotyczące prawidłowej polityki 
wynagrodzeń zgodne z zasadami 
określonymi w załączniku V ust. 22. 
Komitet Europejskich Organów Nadzoru 
nad Rynkiem Papierów Wartościowych 
współpracuje ściśle z Komitetem 
Europejskich Organów Nadzoru 
Bankowego, aby dopilnować powstania 
wytycznych dotyczących polityki 
wynagrodzeń dla kategorii pracowników 
zaangażowanych w świadczenie usług 
inwestycyjnych i prowadzenie działalności 
inwestycyjnej w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych.”

3. Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
rozwija normy techniczne ułatwiające 
wdrażanie ust. 2a niniejszego artykułu i 
zasad polityki wynagrodzeń ustalonych w 
pkt. 22 i 22a załącznika V i zapewnia 
spójność gromadzonych zgodnie z nimi 
informacji. Komisja przyjmuje te normy 
techniczne w formie aktów delegowanych 
i zgodnie z art. 151, 151a i 151b. 
Europejski Organ Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych współpracuje 
ściśle z Europejskim Organem Nadzoru 
Bankowego, aby opracować normy 
techniczne dotyczące polityki 
wynagrodzeń dla kategorii pracowników 
zaangażowanych w świadczenie usług 
inwestycyjnych i prowadzenie działalności 
inwestycyjnej w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych.

Or. en

Uzasadnienie

W zależności od doświadczenia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego w odniesieniu do 
gromadzenia informacji i wdrażania zasad w państwach członkowskich, Europejski Organ 
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Nadzoru Bankowego może wyrazić chęć ustanowienia norm technicznych w celu 
zagwarantowania niezbędnej spójności i jednolitości. Takie normy techniczne powinny zostać 
zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę w formie aktu delegowanego.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
przeprowadza i publikuje analizę 
porównawczą praktyk dotyczących 
wynagrodzeń w skali Unii na podstawie 
informacji dostarczonych przez organy 
właściwe zgodnie z ust. 2a tego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące analizy porównawczej jak wyżej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 122 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma zastosowanie do pozycji 
dotyczących nowych resekurytyzacji 
emitowanych po dniu 31 grudnia 2010 r. 
Ustęp 1 ma zastosowanie do pozycji 
dotyczących już istniejących 
resekurytyzacji od dnia 31 grudnia 2014 r., 
jeżeli po tej dacie zostaną dodane nowe lub 
zastąpione wcześniejsze ekspozycje 
bazowe.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania dopóki 
zgodnie z art. 150 ust. 2 (ea) nie zostanie 
przyjęta definicja bardzo złożonych 
resekurytyzacji. Ustęp 1 ma zastosowanie 
do pozycji dotyczących nowych 
resekurytyzacji emitowanych po dniu 31 
grudnia 2010 r. pod warunkiem przyjęcia 
takiej definicji. Ustęp 1 ma zastosowanie 
do pozycji dotyczących już istniejących 
resekurytyzacji od dnia 31 grudnia 2014 r., 
jeżeli po tej dacie zostaną dodane nowe lub 
zastąpione wcześniejsze ekspozycje 
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bazowe oraz pod warunkiem przyjęcia 
definicji.

Or. en

Uzasadnienie

Niewystarczająca staranność ze strony banków doprowadziła do znaczącego narażenia na 
ryzyko, które nie zostało odpowiednio zrozumiane, w związku z czym w dużym stopniu 
wywołało kryzys. Dlatego też wymaganie od organu nadzoru wykazania się należytą 
starannością jest w pełni uzasadnione. Niemniej jednak, aby zapewnić precyzyjny nadzór i 
zapobiec przeciążeniu organów nadzoru zbyt szerokim zastosowaniem tego przepisu, bardzo 
ważna jest jasna i ścisła definicja takiej resekurytyzacji. Definicja powinna więc zostać 
zatwierdzona zgodnie z procedurą obowiązującą akty delegowane.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Tytuł VI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Tytuł VI otrzymuje brzmienie:
„AKTY DELEGOWANE I 
UPRAWNIENIA WYKONAWCZE”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 b (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 150 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10b) W art. 150 ust. 1 wprowadzenie 
otrzymuje brzmienie:
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„1. Bez uszczerbku w odniesieniu do 
funduszy własnych dla wniosku, który 
Komisja ma przedłożyć zgodnie z art. 
62, dostosowania techniczne [...] w 
następujących dziedzinach przyjmuje się 
w formie aktów delegowanych i zgodnie z 
art. 151, 151a i 151b:”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 c (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 150 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10c) W art. 150 ust. 2 akapit pierwszy 
wprowadzenie otrzymuje brzmienie:
„Komisja może przyjąć następujące [...] 
środki:”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 d (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 150 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10d) W art. 150 ust. 2 akapit pierwszy 
dodaje się literę w brzmieniu:
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„(fa) definicja lub kryteria pozwalające 
określić typy resekurytyzacji, które należy 
traktować jako „bardzo złożone” w formie 
przewidzianej w art. 122b niniejszej 
dyrektywy.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 e (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 150 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10e) W art. 150 ust. 2 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:
„Środki te [...] przyjmuje się w formie 
aktów delegowanych i zgodnie z art. 151, 
151a i 151b.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 f (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 151 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10f) W art. 151 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 150, 
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przyznaje się Komisji na czas 
nieokreślony.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 g (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 151 – punkt -2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10g) W art. 151 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„-2a. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja zgłasza go 
jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 h (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 151 – ustęp -2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10h) W art. 151 dodaje się następujący 
ustęp w brzmieniu:
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„-2b. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych przekazywane są 
Komisji na warunkach określonych w art. 
151a i 151b.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 i (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 151 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10i) Skreśla się art. 151 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 j (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 151 a (nowy) (w Tytule VI)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10j) Po art. 151 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

„Artykuł 151a
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Delegowanie uprawnień określonych w 
art. 150 może być odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę.
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2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę podejmowania 
decyzji o odwołaniu oddelegowanych 
uprawnień, stara się o tym poinformować 
drugą instytucję oraz Komisję, określając, 
które oddelegowane uprawnienia mogłyby 
zostać odwołane.
3. Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje 
zakończenie delegacji uprawnień w niej 
wymienionych. Wchodzi ona w życie 
bezzwłocznie lub z dniem w niej 
określonym. Nie wpływa ona na ważność 
już obowiązujących aktów delegowanych. 
Zostaje ona opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 k (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 151 b (nowy) (w Tytule VI)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10k) Po art. 151a dodaje się artykuł 
w brzmieniu:

„Artykuł 151b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

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 wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 



PE439.301v03-00 26/59 PR\807519PL.doc

PL

z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada zgłosi 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 l (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 152 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10l) W art. 152 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„5a. Instytucje kredytowe obliczające 
kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem 
zgodnie z art. 84-89 utrzymują do 31 
grudnia 2011 r. fundusze własne o 
wartości zawsze wyższej lub równej kwocie 
wskazanej w ust. 5c lub 5d, jeżeli mają 
one zastosowanie.”

Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu wniosku Komisji Komitet Bazylejski zgodził się utrzymać obecne dolne 
granice (Bazylea I) przez dłuższy okres, do czasu zakończenia negocjacji dotyczących 
dalszych reform.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 m (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 152 – ustęp 5 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10m) W art. 152 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„5b. Instytucje kredytowe stosujące 
zgodnie z art. 105 zaawansowaną metodę 
pomiaru do obliczania wymogów kapitału 
własnego z tytułu ryzyka operacyjnego 
utrzymują do 31 grudnia 2011 r. fundusze 
własne o wartości zawsze co najmniej 
równej kwocie wskazanej w ust. 5c lub 5d, 
jeżeli mają one zastosowanie.”

Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu wniosku Komisji Komitet Bazylejski zgodził się utrzymać obecne dolne 
granice (Bazylea I) przez dłuższy okres, do czasu zakończenia negocjacji dotyczących 
dalszych reform.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 n (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 152 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10n) W art. 152 dodaje się następujący 
ustęp w brzmieniu:
„5b. Kwota, o której mowa w ust. 5a i 5b 
stanowi 80% pełnej minimalnej kwoty 
funduszy własnych, które instytucje 
kredytowe byłyby zobowiązane utrzymać 
zgodnie z art. 4 dyrektywy 93/6/EWG i 
dyrektywą 2000/12/WE w wersji 
stosowanej przed 1 stycznia 2007 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu wniosku Komisji Komitet Bazylejski zgodził się utrzymać obecne dolne 
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granice (Bazylea I) przez dłuższy okres, do czasu zakończenia negocjacji dotyczących 
dalszych reform.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 o (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 152 – ustęp 5 d) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10o) W art. 152 dodaje się następujący 
ustęp w brzmieniu:
„5d. Za zgodą właściwych organów, w 
odniesieniu do instytucji kredytowych, o 
których mowa w ust. 5e, kwota, o której 
mowa w ust. 5a i 5b, może stanowić 80% 
pełnej minimalnej kwoty funduszy 
własnych, które te instytucje kredytowe 
byłyby zobowiązane utrzymać zgodnie z 
art. 78-83, 103 lub 104 dyrektywy 
2006/49/WE w wersji stosowanej przed 1 
stycznia 2011 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu wniosku Komisji Komitet Bazylejski zgodził się utrzymać obecne dolne 
granice (Bazylea I) przez dłuższy okres, do czasu zakończenia negocjacji dotyczących 
dalszych reform.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 p (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 152 – ustęp 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10p) W art. 152 dodaje się następujący 
ustęp w brzmieniu:
„5e. Instytucja kredytowa może 
zastosować ust. 5d jedynie jeżeli przyjęła 
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metodę wewnętrznych ratingów lub 
zaawansowaną metodę pomiaru do 
wyliczania swoich wymogów kapitałowych 
w dniu lub po 1 stycznia 2010 r.”

Or. en

Uzasadnienie

Po opublikowaniu wniosku Komisji Komitet Bazylejski zgodził się utrzymać obecne dolne 
granice (Bazylea I) przez dłuższy okres, do czasu zakończenia negocjacji dotyczących 
dalszych reform.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 q (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 156 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10q) W art. 156 po ust. 3 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:
„Do grudnia 2012 r. Komisja dokona 
przeglądu i sporządzi sprawozdanie na 
temat przepisów dotyczących 
wynagrodzeń, włącznie z tymi 
ustanowionymi w załącznikach V i XII, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich 
skuteczności, wdrażania i egzekwowania, 
biorąc pod uwagę rozwój na planie 
międzynarodowym.” Przegląd ten 
umożliwi identyfikację wszelkich luk 
prawnych, wynikających z zastosowania 
do tych przepisów zasady 
proporcjonalności. Komisja przedkłada to 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu oraz Radzie, w miarę 
potrzeb wraz z odpowiednimi wnioskami.”

Or. en

Uzasadnienie

Następuje bardzo szybki rozwój debaty na temat odpowiedniej polityki wynagrodzeń, dlatego 
też, aby zapewnić, że wszelkie niezbędne dopasowania zostaną rozważone w odpowiednim 
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terminie, należy dać czas na ich terminowy przegląd.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 r (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Artykuł 156 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10r) W art. 156 po ust. 3a dodaje się 
następujący ustęp w brzmieniu:
„W celu zapewnienia spójności i równych 
warunków konkurencji Komisja dokonuje 
przeglądu wdrożenia art. 54, 
uwzględniając spójność środków i kar 
stosowanych w całej Unii, a także, jeżeli 
ma to zastosowanie, wysuwa własne 
propozycje.”

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie znacząco zróżnicowanych kar może przyczynić się do osłabienia równych 
warunków konkurencji, co doprowadzi do arbitrażu regulacyjnego. W związku z tym Komisja 
powinna być zobowiązana do dokonania przeglądu środków i kar stosowanych w państwach 
członkowskich.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Rozdział VIII – Sekcja 2 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Tytuł sekcji 2 rozdziału VIII 
otrzymuje brzmienie:
„Akty delegowane i uprawnienia 
wykonawcze”

Or. en
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Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 b (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Artykuł 41 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. Środki, o których mowa w ust. 1 [...] 
przyjmuje się w formie aktów 
delegowanych i zgodnie z art. 42, 42a i 
42b.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 - punkt 3 c (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Artykuł 42 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 41, 
przyznaje się Komisji na czas 
nieokreślony."

Or. en
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Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3d) (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3d) W art. 42 dodaje się następujący 
ustęp w brzmieniu:
„2a. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja zgłasza go 
jednocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 e (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 42 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3e) W art. 42 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2b. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przekazywane są Komisji 
na warunkach określonych w art. 42a 
i 42b.”

Or. en
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Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 f (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3f) Po art. 42 dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

„Artykuł 42a
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Delegowanie uprawnień określonych w 
art. 41 może być uchylone przez 
Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę podejmowania 
decyzji o uchyleniu oddelegowanych 
uprawnień, stara się o tym poinformować 
drugą instytucję oraz Komisję określając,
które oddelegowane uprawnienia mogłyby 
zostać uchylone.
3. Wydanie decyzji o uchyleniu powoduje 
zakończenie delegacji uprawnień w niej 
wymienionych. Wchodzi ona w życie 
bezzwłocznie lub z dniem w niej 
określonym. Nie wpływa ona na ważność 
już obowiązujących aktów delegowanych. 
Zostaje ona opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.”.

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 g (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 42 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3g) Po art. 42a dodaje się artykuł w 
brzmieniu:

”Artykuł 42b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

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 wydłuża się o dwa miesiące.
2. Jeżeli do końca tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, wchodzi on w życie 
z dniem w nim określonym. Jeśli 
Parlament Europejski lub Rada zgłosi 
sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie 
wchodzi on w życie.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z postanowieniami Traktatu z Lizbony w sprawie aktów delegowanych.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 3 h (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Artykuł 51 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3h) W art. 51 dodaje się nowy akapit w 
brzmieniu:
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„Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w 
sprawie wszelkich uzgodnionych na 
szczeblu międzynarodowym środków 
dotyczących metodologii i minimalnych 
poziomów narzutów kapitałowych 
wynikających ze szczególnego podejścia 
do transakcji skorelowanych, łącznie z 
ustaleniem minimalnej dolnej granicy. W 
przypadku osiągnięcia międzynarodowego 
porozumienia dotyczącego takiej granicy, 
Komisja przyjmuje akt delegowany 
zgodnie z art. 42, 42a i 42b.”

Or. en

Uzasadnienie

Po decyzji wykluczenia ze środków wchodzących w zakres niniejszej dyrektywy transakcji 
skorelowanych Komitet Bazylejski przeprowadza ocenę wpływu w celu określenia potrzeby 
wyznaczenia dolnej granicy dla transakcji skorelowanych. Wprowadzenie takiego wymogu 
powinno zostać zatwierdzone przez Parlament i Radę w formie aktu delegowanego.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22. Ustanawiając i stosując politykę 
wynagrodzeń dla kategorii pracowników, 
których działalność zawodowa ma istotny 
wpływ na ich profil ryzyka, instytucje 
kredytowe przestrzegają następujących 
zasad, w sposób odpowiadający ich 
wielkości, wewnętrznej organizacji oraz 
charakterowi, zakresowi i złożoności ich 
działalności:

22. Ustanawiając i stosując politykę 
wynagrodzeń dla kategorii pracowników, 
w tym wyższej kadry kierowniczej, których 
działalność zawodowa ma istotny wpływ 
na ich profil ryzyka, instytucje kredytowe 
przestrzegają następujących zasad, w 
sposób odpowiadający ich wielkości, 
wewnętrznej organizacji oraz 
charakterowi, zakresowi i złożoności ich 
działalności:

Or. en
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Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) polityka wynagrodzeń jest zgodna ze 
strategią działalności, celami, wartościami 
i długoterminowymi interesami instytucji 
kredytowej;

(b) polityka wynagrodzeń jest zgodna ze 
strategią działalności, celami, wartościami 
i długoterminowymi interesami instytucji 
kredytowej oraz uwzględnia środki mające 
na celu zapobieganie konfliktowi 
interesów;

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

© organ zarządzający (pełniący funkcję 
nadzorczą) instytucji kredytowej 
ustanawia ogólne zasady polityki 
wynagrodzeń i jest odpowiedzialny za jej 
wdrożenie;

(c) organ zarządzający (pełniący funkcję 
nadzorczą) instytucji kredytowej przyjmuje
ogólne zasady polityki wynagrodzeń, 
dokonuje ich okresowego przeglądu i jest 
odpowiedzialny za jej wdrożenie; 

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) stan wdrożenia polityki wynagrodzeń 
podlega co najmniej raz do roku 
scentralizowanemu i niezależnemu 
przeglądowi wewnętrznemu pod kątem 
zgodności z zasadami i procedurami 
dotyczącymi wynagrodzeń, które zostały 
określone przez organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą);

(d) stan wdrożenia polityki wynagrodzeń 
podlega co najmniej raz do roku 
scentralizowanemu i niezależnemu 
przeglądowi wewnętrznemu pod kątem 
zgodności z zasadami i procedurami 
dotyczącymi wynagrodzeń, które zostały 
przyjęte przez organ zarządzający 
(pełniący funkcję nadzorczą);

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) pracownicy sprawujący funkcje 
kontrolne są niezależni w stosunku do 
nadzorowanych przez siebie jednostek 
przedsiębiorstwa, cieszą się odpowiednim 
autorytetem i są wynagradzani za 
osiągnięcie celów wynikających z 
pełnionych przez nich funkcji, bez 
względu na wyniki gospodarcze 
uzyskiwane w kontrolowanych przez nich 
obszarach działalności przedsiębiorstwa;

Or. en
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Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) ocena wyników powinna odbywać się 
na przestrzeni kilku lat, tak aby procedura 
oceny opierała się na wynikach z 
dłuższego okresu i aby faktyczna wypłata 
składników wynagrodzenia zależnych od 
wyników była rozłożona na okres 
uwzględniający cykl koniunkturalny 
instytucji kredytowej i ryzyko związane z 
prowadzoną przezeń działalnością 
gospodarczą; 

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) całkowite wynagrodzenie zmienne nie 
ogranicza zdolności instytucji kredytowej 
do powiększenia bazy kapitałowej; 

Or. en
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Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera e c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ec) dyrektorom instytucji korzystających 
obecnie z wyjątkowej interwencji 
publicznej nie wypłaca się wynagrodzenia 
zmiennego. 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ dyrektorowie ponoszą odpowiedzialność za ogólne wyniki swojej firmy oraz 
zgodnie z wymogami Rady Stabilności Finansowej w myśl których premie mają 
odzwierciedlać wyniki, nie ma usprawiedliwienia dla wypłacania dyrektorom premii w 
sytuacji, gdy firma wymaga wyjątkowego wsparcia państwa. Takie środki zapobiegają 
również ryzyku pokusy nadużycia w związku z takimi wypłatami oraz gwarantują 
koncentrację na wzmocnieniu instytucji, a w szczególności jej bazy kapitałowej, aby zwrócić 
pieniądze podatników i zlikwidować potrzebę pomocy ze strony państwa.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera e d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ed) gwarantowane wynagrodzenie 
zmienne ma charakter wyjątkowy i 
związane jest jedynie z rekrutacją nowych 
pracowników i ogranicza się do 
pierwszego roku;

Or. en



PE439.301v03-00 40/59 PR\807519PL.doc

PL

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) proporcja stałych i zmiennych 
składników łącznego wynagrodzenia jest 
odpowiednio wyważona; stałe składniki 
stanowią na tyle dużą część łącznego 
wynagrodzenia, aby możliwe było 
prowadzenie całkowicie elastycznej 
polityki dotyczącej premii, w tym 
niewypłacanie premii;

(f) proporcja stałych i zmiennych 
składników łącznego wynagrodzenia jest 
odpowiednio wyważona; stałe składniki 
stanowią na tyle dużą część łącznego 
wynagrodzenia, aby możliwe było 
prowadzenie całkowicie elastycznej 
polityki dotyczącej składników 
wynagrodzenia zmiennego, w tym 
niewypłacanie składników wynagrodzenia 
zmiennego oraz, w każdym razie, 
ustalenie, że zmienny składnik 
wynagrodzenia nie będzie przekraczał 
50% całkowitego wynagrodzenia danego 
pracownika;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z innymi postanowieniami Rady Stabilności Finansowej, zasadzie właściwej 
równowagi między stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia powinny towarzyszyć 
minimalne normy mające na celu zapewnienie, że jest ona skutecznie stosowana.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) podczas mierzenia wyników na (h) wielkość puli zmiennych składników 
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potrzeby obliczeń premii lub puli premii 
dokonywana jest korekta z tytułu 
obecnych i przyszłych ryzyk i 
uwzględniane są koszt kapitału oraz 
wymagana płynność;

wynagrodzenia oraz ich przyznawanie w 
obrębie instytucji kredytowej uwzględnia 
pełen zakres obecnego i potencjalnego 
ryzyka, a w szczególności:

– koszt i wielkość kapitału wymaganego 
do udźwignięcia podjętego ryzyka;

– koszt i wielkość ryzyka płynności 
ponoszonego w trakcie prowadzenia 
działalności; oraz
– spójność z terminem i 
prawdopodobieństwem potencjalnych 
przyszłych dochodów uwzględnionych w 
aktualnych zarobkach;

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) słabe lub negatywne wyniki 
finansowe instytucji kredytowej prowadzą 
na ogół do znacznego kurczenia się 
całkowitego wynagrodzenia zmiennego tej 
instytucji, z uwzględnieniem zarówno 
obecnych premii, jak i zmniejszenia 
wypłat kwot zarobionych wcześniej, 
między innymi poprzez system kar lub 
wycofanie aktywów;

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera h b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(hb) znaczny procent wszelkiego 
zmiennego składnika wynagrodzenia 
stanowią akcje instytucji kredytowej lub 
instrumenty z nimi związane, w zależności 
od struktury prawnej danej instytucji 
kredytowej, a w przypadku nienotowanych 
instytucji kredytowych inne instrumenty 
niepieniężne w stosownych przypadkach, 
a odsetek wynosi co najmniej 50%; akcje, 
instrumenty powiązane z akcjami i 
instrumenty niepieniężne podlegają 
odpowiedniej polityce zatrzymania 
wypłaty, której celem jest dostosowanie 
premii motywacyjnych do długofalowych 
interesów instytucji kredytowej , a okres 
zatrzymania wynosi co najmniej 3 lata;

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadą Rady Stabilności Finansowej dotyczącą wynagrodzeń w postaci akcji. Takie 
podejście równoważy premie motywacyjne i wzmacnia pozycję kapitałową przedsiębiorstwa. 
Zasady Rady Stabilności Finansowej wymagają odpowiedniego okresu zatrzymania 
wynagrodzeń w celu upewnienia się co do skuteczności środka. Zgodnie z podejściem 
zastosowanym w innych obszarach właściwe jest ustalenie minimalnego okresu zatrzymania 
wypłat. Zgodnie z zaleceniem Komisji (2009)3177 oraz uregulowaniami Rady Stabilności 
Finansowej dotyczącymi odroczeń w wypłacaniu premii, sugeruje się ustalenie okresu 
minimalnego na trzy lata.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w przypadku wysokich premii wypłata 
znacznej części premii jest odraczana na 
odpowiedni okres i jest uzależniana od 
przyszłych wyników przedsiębiorstwa.

(i) znaczny procent zmiennego składnika 
wynagrodzenia jest odraczany na 
wystarczający okres; wysokość odroczonej 
kwoty oraz długość okresu odroczenia 
ustala się zgodnie z cyklem 
koniunkturalnym, charakterem 
działalności, ryzykiem z nią związanym 
oraz działalnością odnośnych 
pracowników; prawa do wynagrodzenia 
wypłacanego zgodnie z ustaleniami 
dotyczącymi odroczenia nabywa się nie 
szybciej niż w stosunku proporcjonalnym; 
odroczeniu podlega co najmniej 40% 
zmiennego składnika wynagrodzenia; w 
przypadku zmiennego składnika 
wynagrodzenia stanowiącego szczególnie 
wysoką kwotę odroczeniu podlega co 
najmniej 60% tej kwoty, a okres 
odroczenia wynosi co najmniej 3 lata;

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej dotyczącymi odraczania premii. Poprawka 
ma na celu wyjaśnienie, że priorytetem jest, aby kwota i okres odroczenia były ustalane 
zgodnie z cyklem koniunkturalnym oraz działalnością poszczególnych pracowników, ich 
jednostki przedsiębiorstwa oraz całego przedsiębiorstwa, a zatem trzyletni okres odroczenia 
jest jedynie wymogiem minimalnym, i może się okazać, że stosowny będzie dłuższy okres.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) wynagrodzenie zmienne, w tym 
również jego odroczona część, jest 
wypłacane lub nabywa się do niego 
uprawnienia tylko wówczas, jeżeli ma ono 
zrównoważony charakter w stosunku do 
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sytuacji finansowej całej instytucji 
kredytowej oraz jest uzasadnione 
wynikami tej instytucji kredytowej, 
jednostki przedsiebiorstwa i 
zainteresowanego pracownika;

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 – litera i b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ib) od pracowników wymaga się 
zobowiązania do niekorzystania z 
osobistych strategii hedgingowych lub 
ubezpieczeń związanych z 
wynagrodzeniem lub zakresem 
odpowiedzialności w celu obejścia 
skutków podziału ryzyka wynikających z 
ustaleń dotyczących wynagrodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 1
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik V – sekcja 11 – punkt 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Duże i poważne instytucje kredytowe 
charakteryzujące się stosunkowo 
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skomplikowaną organizacją wewnętrzną, 
znacznym zakresem działalności i 
wysokim stopniem złożoności tej 
działalności powołują komitet ds. 
wynagrodzeń. Komitet ds. wynagrodzeń 
powołuje się w sposób umożliwiający mu 
wydawanie kompetentnej i niezależnej 
opinii na temat polityki wynagrodzeń oraz 
praktyk i zachęt wprowadzanych z myślą o 
zarządzaniu ryzykiem, kapitałem i 
płynnością. 
Komitet ds. wynagrodzeń odpowiada za 
przygotowanie decyzji dotyczących 
wynagrodzeń, w tym również takich, które 
mają wpływ na ryzyko i zarządzanie 
ryzykiem w danej instytucji kredytowej 
oraz mają zostać podjęte przez organ 
zarządczy pełniący funkcję nadzorczą. 
Przewodniczący oraz większość członków 
komitetu ds. wynagrodzeń są członkami 
organu zarządczego niesprawującego 
żadnych funkcji wykonawczych w danej 
instytucji kredytowej. W przygotowaniu 
takich decyzji komitet ds. wynagrodzeń 
bierze pod uwagę długoterminowy interes 
udziałowców, inwestorów i innych 
zainteresowanych stron danej instytucji 
kredytowej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby dopilnować, by polityka wynagrodzeń była zgodna z długofalowymi interesami firmy, jej 
udziałowców, inwestorów i innych zainteresowanych stron, przynajmniej większość członków 
komitetu oraz jego przewodniczący powinni być przedstawicielami kierownictwa niższego 
szczebla.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik XII – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Tytuł załącznika XII otrzymuje 
brzmienie:
KRYTERIA TECHNICZNE 
DOTYCZĄCE PRZEJRZYSTOŚCI I
UJAWNIANIA 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla nowe wymogi dotyczące przejrzystości wprowadzone w celu 
uzgodnienia dyrektywy z zasadami Rady Stabilności Finansowej.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera c)
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik XII – część 2 – punkt 15 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Ujawnia się następujące informacje 
dotyczące polityki i praktyk instytucji 
kredytowej w zakresie wynagrodzeń dla 
kategorii pracowników, których 
działalność zawodowa ma istotny wpływ 
na profil ryzyka instytucji kredytowej:

Podaje się do wiadomości publicznej
następujące informacje, wraz z 
regularnymi, dokonywanymi przynajmniej 
raz do roku aktualizacjami, dotyczące 
polityki i praktyk instytucji kredytowej w 
zakresie wynagrodzeń dla kategorii 
pracowników, których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil 
ryzyka instytucji kredytowej: instytucje 
kredytowe stosują się do tej zasady w 
sposób odpowiadający ich wielkości, 
wewnętrznej organizacji oraz 
charakterowi, zakresowi i złożoności ich 
działalności:

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera c)
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik XII – część 2 – punkt 15 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

© informacje na temat kryteriów 
stosowanych przy pomiarze wyników i 
korygowania tych wyników o ryzyko;

(c) najważniejsze cechy charakterystyczne 
systemu wynagrodzeń, w tym również
informacje na temat kryteriów 
stosowanych przy pomiarze wyników i 
korygowania tych wyników o ryzyko, 
polityka w zakresie odroczeń i kryteria
nabywania praw;

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z zasadami Rady Stabilności Finansowej zatwierdzonymi przez G20.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera c)
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik XII – część 2 – punkt 15 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) główne parametry oraz uzasadnienie 
systemu premii i wszelkich innych 
świadczeń niepieniężnych.

(e) główne parametry oraz uzasadnienie 
systemu przyznawania składnika 
zmiennego i wszelkich innych świadczeń 
niepieniężnych.

Or. en

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik I – punkt 4 – litera c)
Dyrektywa 2006/48/WE
Załącznik XII – część 2 – punkt 15 – litera e a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) informacje ilościowe na temat 
wynagrodzeń w ujęciu globalnym, z 
rozbiciem na obszary działalności 
przedsiębiorstwa i wyższą kadrę 
kierowniczą i pracowników, których 
działania mają istotny wpływ na profil 
ryzyka instytucji kredytowej, zawierające 
następujące dane:
(i) wysokość wynagrodzenia w danym 
roku budżetowym z rozbiciem na składniki 
stałe i zmienne wraz z liczbą 
beneficjentów;
(ii) wysokość i formę wynagrodzenia 
zmiennego z rozbiciem m.in. na gotówkę, 
akcje i ich instrumenty pochodne i inne;
(iii) wysokość zaległego wynagrodzenia 
odroczonego z rozbiciem na część, do 
której nabyto prawa, oraz część, do której 
praw jeszcze nie nabyto;
(iv) wysokość wynagrodzenia 
odroczonego, przyznanego w roku 
budżetowym, wypłaconego i obniżonego 
po uwzględnieniu rzeczywistych wyników;
(v) kwoty wypłacone z tytułu podjęcia 
pracy i odpraw w roku budżetowym wraz z 
liczbą beneficjentów takich płatności; 
oraz
(vi) wysokość odpraw przyznanych w 
danym roku budżetowym wraz z liczbą 
beneficjentów i najwyższą kwotą 
wypłaconą jednej osobie.
W przypadku dyrektorów instytucji 
kredytowej, informacje ilościowe, o 
których mowa w niniejszym punkcie, są 
podawane do wiadomości publicznej w 
odniesieniu do poszczególnych 
dyrektorów.

Or. en
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Uzasadnienie

Alignment to the FSB principles as endorsed by the G20. As transparency is a key tool in 
allowing stakeholders to hold a firm to account and thus prevent unacceptable practices that 
can contribute to risk the required quantitative aggregate information  should also be broken 
down by business area of the firm to enable remuneration practices to be linked to different 
activities. The directors of a firm are ultimately responsible for the management decisions 
taken and therefore, in line with Commission Recommendation 2004/913/EC, the required 
remuneration information should be published on an individual basis.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II – punkt 1 – litera a a) (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Załącznik I – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„14a. W drodze odstępstwa od pkt. 14 
instytucja może określić narzuty 
kapitałowe z tytułu konkretnego ryzyka w 
portfelu transakcji skorelowanych w 
następujący sposób: instytucja oblicza (i) 
całkowite narzuty kapitałowe z tytułu 
konkretnego ryzyka, które miałyby 
zastosowanie jedynie do pozycji długich 
netto w portfelu transakcji skorelowanych 
oraz (ii) całkowite narzuty kapitałowe z 
tytułu konkretnego ryzyka, które miałyby 
zastosowanie jedynie do pozycji krótkich 
netto w portfelu transakcji 
skorelowanych. Wyższa z tych całkowitych 
kwot stanowi narzuty kapitałowe z tytułu 
konkretnego ryzyka w portfelu transakcji 
skorelowanych.
Dla celów niniejszej dyrektywy portfel 
transakcji skorelowanych składa się z 
pozycji sekurytyzowanych oraz 
kredytowego instrumentu pochodnego 
uruchamianego n-tym niewykonaniem 
zobowiązania spełniającego następujące 
kryteria:
(a) pozycje nie są ani pozycjami 
resekurytyzacyjnymi, ani opcjami 
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dotyczącymi transzy sekurytyzacji, ani też 
żadnymi innymi pochodnymi ekspozycji 
sekurytyzacyjnych, które nie gwarantują 
proporcjonalnych udziałów we wpływach 
z transzy sekurytyzacji (z wyłączeniem 
między innymi syntetycznie wspomaganej 
najbardziej uprzywilejowanej 
transzy);oraz
(b) wszelkie instrumenty referencyjne są 
prostymi instrumentami, łącznie z 
prostymi kredytowymi instrumentami 
pochodnymi, dla których istnieje płynny 
rynek dwustronny. Obejmuje to również 
najczęściej sprzedawane wskaźniki w 
oparciu o podmioty referencyjne. Uznaje 
się, że rynek dwustronny istnieje wówczas, 
gdy występują na nim składane w dobrej 
wierze oferty kupna i sprzedaży, tak że 
możliwe jest określenie w ciągu jednego 
dnia ceny rozsądnie powiązanej z ostatnią 
ceną sprzedaży lub dokonanie na 
zasadach rynkowych i w dobrej wierze 
kupna bądź sprzedaży po takiej cenie w 
stosunkowo krótkim czasie, który 
odpowiada obowiązującym zwyczajom 
handlowym.”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z decyzja Komitetu Bazylejskiego w sprawie wyłączenia transakcji skorelowanych.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II – punkt 1 – litera a b) (nowy)
Dyrektywa 2006/49/WE
Załącznik I – punkt 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„14b. Pozycje odnoszące się do jednej z 
poniższych kategorii nie mogą być częścią 
portfela transakcji skorelowanych:
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(a) podstawowe, które mogą być 
przypisane do klas ekspozycji w art. 79 
ust. 1 lit. i) i h) dyrektywy 2006/48/WE w 
portfelu bankowym instytucji kredytowej; 
lub

(b) odnoszące się do spółki celowej.
Instytucja może zawrzeć w portfelu 
transakcji skorelowanych pozycje, które 
nie są ani pozycjami sekurytyzacyjnymi, 
ani kredytowymi instrumentami 
pochodnymi uruchamianymi n-tym 
niewykonaniem zobowiązania, lecz które 
zabezpieczają inne pozycje tego portfela 
pod warunkiem, że dla instrumentu lub 
leżących u podstaw zobowiązań istnieje 
płynny rynek dwustronny zgodnie z
lit. 14a(b).”

Or. en

Uzasadnienie

Spójne z decyzją Komitetu Bazylejskiego w sprawie wyłączenia transakcji skorelowanych.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Załącznik II – punkt 3 – litera d)
Dyrektywa 2006/49/WE
Załącznik V – litera 5 k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5ka. Właściwe organy uznają 
wykorzystanie wewnętrznych metod przy 
obliczaniu dodatkowych narzutów 
kapitałowych zamiast narzutów 
kapitałowych w portfelu transakcji 
skorelowanych zgodnie z załącznikiem I 
lit. 14a pod warunkiem, że spełnione 
zostały wszystkie warunki zawarte w tej 
literze. Takie wewnętrzne metody 
adekwatnie odzwierciedlają wszelkie 
ryzyko cenowe zgodnie z przedziałem 
pewności wynoszącym 99,9 % w ramach 
horyzontu kapitałowego wynoszącego 
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jeden rok zakładając, że poziom ryzyka 
jest stały, a w odpowiednich przypadkach 
dokonywane są korekty, aby uwzględnić 
wpływ płynności, koncentracji, hedgingu i 
opcjonalności. Instytucja może włączyć w 
ramach tych metod wszelkie pozycje 
zarządzane wspólnie z pozycjami portfela 
transakcji skorelowanych, a następnie 
może wyłączyć te pozycje z podejścia 
wymaganego zgodnie z lit. 5a niniejszego 
załącznika.
W szczególności należy odpowiednio 
uwzględnić następujące ryzyko:
(i) skumulowane ryzyko wynikające z 
wielokrotnego nieuiszczenia płatności 
łącznie z jego hierarchizacją, odnośnie do 
produktów podzielonych na mniejsze 
części;
(ii) ryzyko związane z marżami 
kredytowymi łącznie z efektem gamma i 
cross-gamma;
(iii) zmienność istniejących korelacji 
łącznie z krzyżowym oddziaływaniem 
między marżami a korelacjami;
(iv) podstawowe ryzyko, w tym łącznie:
– podstawa między marżą wskaźnika oraz 
jego nazw składowych; oraz
– podstawa między korelacją wynikającą 
ze wskaźnika i korelacją między 
portfelami „na miarę”;
(v) zmienność wskaźnika odzysku, jako że 
wiąże się to z prawdopodobieństwem 
wpływu wskaźnika odzysku na ceny 
transzy;  oraz
(vi) w stopniu, w jakim środki globalnego 
ryzyka uwzględniają korzyści płynące z 
dynamicznego hedgingu, ryzyko 
zmniejszenia zabezpieczenia oraz 
potencjalne koszty przywrócenia 
równowagi zabezpieczeń.
Dla celów niniejszej litery instytucja 
dysponuje wystarczającymi danymi 
rynkowymi, aby zagwarantować, że w 
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pełni uwzględnia ona w swoich 
wewnętrznych metodach istotne ryzyko 
związane z tymi ekspozycjami zgodnie z 
normami wymienionymi w tej literze, 
demonstruje poprzez weryfikacje ex post 
lub inne odpowiednie działania, że jej 
środki radzenia sobie z ryzykiem mogą 
właściwie uzasadnić historyczne wahania 
cen tych produktów oraz gwarantuje, że 
może oddzielić zatwierdzone pozycje w 
celu włączenia ich do narzutów 
kapitałowych zgodnie z niniejszą literą, od 
pozycji niezatwierdzonych.
W odniesieniu do portfeli objętych 
postanowieniami niniejszej litery 
instytucja regularnie stosuje szereg 
konkretnych, z góry określonych prognoz 
ryzyka. Prognozy te analizują skutki 
ryzyka dla współczynników 
niewypłacalności, wskaźników odzysku, 
marży kredytowych oraz korelacji 
pomiędzy stratami i zyskami  w obrocie 
pozycjami skorelowanymi. Instytucja 
stosuje te prognozy ryzyka co najmniej raz 
na tydzień i przedkłada właściwym 
organom raporty co najmniej raz na 
kwartał, w tym porównanie z narzutami 
kapitałowymi instytucji zgodnie z tą literą. 
O wszelkich przypadkach, w których 
prognozy ryzyka wskazują na spadek 
narzutów kapitałowych muszą jak 
najszybciej zostać poinformowane 
właściwe organy. W oparciu o wyniki 
prognoz ryzyka właściwe organy 
rozważają nałożenie dodatkowych 
obciążeń kapitałowych na portfel 
transakcji skorelowanych zgodnie z art. 
136 ust. 2 dyrektywy 2006/48/WE. Co 
najmniej raz w tygodniu instytucja 
dokonuje obliczeń narzutów kapitałowych 
w celu uwzględnienia wszelkiego ryzyka 
cenowego.”

Or. en
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Uzasadnienie

Spójne z decyzją Komitetu Bazylejskiego w sprawie wyłączenia transakcji skorelowanych.
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UZASADNIENIE

Streszczenie

Trzeci przegląd dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych został przyjęty przez Komisję 
w dniu 13 lipca 2009r. Głównymi elementami wniosku są:

 wprowadzenie jasnych zasad i adekwatnych środków nadzorczych oraz kar w 
odniesieniu do polityki wynagrodzeń, w szczególności premii, aby wyeliminować 
polityki zachęcające do podejmowania nadmiernego ryzyka.

 zwiększone wymogi kapitałowe dla pozycji w portfelu handlowym1

 zwiększone wymogi kapitałowe dla celów resekurytyzacji2

Kryzys finansowy oraz potrzeba większego wsparcia ze strony podatników wykazały na 
poważne słabości w funkcjonowaniu banków na świecie.

Brak odpowiedniego kapitału w systemie bankowym miał kluczowe znaczenie dla rozwoju 
kryzysu. Bankowe modele ryzyka coraz wyraźniej sugerowały, że ich większość ich 
działalności handlowej wymaga mniej kapitału.
Po nastaniu kryzysu brak kapitału dał szybko o sobie znać i wymagane było pośrednie i 
bezpośrednie wsparcie ze strony państwa na dużą skalę.
 W UE dostarczono bezpośredniej pomocy państwa w wysokości 3,9 trylionów euro.
Podatnicy nie będą dłużej akceptować faktu, że banki działają według zasady „Zyski nasze -
straty wasze”, w szczególności po roku zwiększonych zysków i premii wygenerowanych 
przez banki dzięki wyjątkowemu wsparciu ze strony państwa.
Polityka wynagrodzeń w sektorze bankowym, w szczególności wygórowane premie, 
spowodowała, że krótkoterminowe zyski wzięły górę nad długoterminową stabilnością.  
Ponieważ premie motywacyjne indywidualnych maklerów oraz dyrektorów mają kluczowe 
znaczenie dla procesu decyzyjnego, taka polityka zwiększyła ryzyko dla firm i dla całego 
systemu.

G20 i UE zainicjowały szeroki program reform mających na celu unikniecie kryzysów w 
przyszłości, położenia kresu premiom motywacyjnym wiążącym się z nadmiernym ryzykiem 
oraz zagwarantowanie, że podatnicy nie będą odpowiadać za przyszłe dofinansowanie. 
Sprawozdawca przedkłada wniosek Komisji jako część procesu reform, proponując 
jednocześnie środki wzmocnienia postanowień dotyczących wynagrodzeń i zagwarantowania 
kontroli Parlamentu nad procesem bazylejskim.

Wynagrodzenia

Na skutek kryzysu finansowego Komisja przyjrzała się uważnie wynagrodzeniu zmiennemu. 
Sprawozdanie De Larosière’a zaleca, aby premie odzwierciedlały wyniki, aby nie były 
gwarantowane oraz aby rozłożyć je na kilka lat. Zasady te znalazły się w zaleceniu Komisji 
dotyczącym polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym z dnia 30 kwietnia 2009 r., które 
jest podstawą tekstu dotyczącego wynagrodzeń w niniejszym wniosku.  Wniosek przewiduje 

                                               
1 Aktywa przechowywane przez banki i firmy inwestycyjne z zamiarem krótkoterminowej sprzedaży.
2 Sekurytyzacja zawierająca podstawowe pozycje sekurytyzacyjne
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kary w postaci środków finansowych i niefinansowych, jak również karę w postaci 
zwiększenia wymogów kapitałowych. Tekst Komisji przewiduje również zwiększone wymogi 
dotyczące przejrzystości i ujawniania.
We wrześniu 2009 r. Rada Stabilności Finansowej opublikowała swoje zasady prawidłowych 
praktyk w zakresie wynagrodzeń poparte przez liderów G20 w Pittsburghu. Zasady te mają na 
celu położyć kres strukturom wynagrodzeń, które zachęcają do podejmowania nadmiernego 
ryzyka lub osłabienia instytucji finansowych. Zasady zawierają elementy prawidłowej 
polityki wynagrodzeń w pięciu obszarach:

o zarządzanie
o wynagrodzenia a kapitał
o struktura płac i podział ryzyka
o ujawnianie informacji

o nadzór

Nowe zasady prawidłowej polityki wynagrodzeń
Poprawki złożone przez sprawozdawcę mają na celu włączenie i wzmocnienie zasad Rady 
Stabilności Finansowej w niniejszym wniosku w celu zagwarantowania solidnego i 
sprawiedliwego systemu wynagrodzeń. Państwa członkowskie mogą wyjść poza wymogi 
zawarte w niniejszym wniosku, lecz ważne jest, aby uniknąć ryzyka arbitrażu regulacyjnego 
poprzez ustanowienie solidnych minimalnych norm. Sprawozdawca proponuje zatem 
poniższe wymogi:

 premie są wypłacane na podstawie długotrwałych wyników i nie są gwarantowane; nie ma 
również pakietów odpraw wynagradzających niepowodzenia („golden parachute”)

 priorytetem jest utrzymanie stabilności firmy, a zatem wypłata premii przez firmę nie 
może ograniczać jej zdolności do wzmocnienia bazy kapitałowej

 zasady Rady Stabilności Finansowej nakładają na banki otrzymujące wyjątkowe wsparcie 
ze strony państwa specjalne wymogi w celu zapobieżenia pokusom nadużyć na firmy 
należy nałożyć obowiązek zwrotu pieniędzy podatników, wzmocnienia ich bazy 
kapitałowej i tylko wtedy można im pozwolić na wypłacanie premii dyrektorom

 należy zachować właściwą równowagę między premią a pensją premia jednej osoby nie 
może wynosić więcej niż 50% jej całkowitego rocznego wynagrodzenia

 co najmniej 50% premii należy wypłacić w udziałach
 zgodnie z zaleceniem Komisji (2009)3177 udziały powinny być utrzymane w posiadaniu 

przez co najmniej 3 lata
 znaczna część każdej premii musi być przez jakiś czas odroczona, proporcjonalnie do 

cyklu koniunkturalnego produktu będącego przedmiotem obrotu, a odroczona część 
powinna być odebrana w przypadku słabych wyników

 w każdym przypadku co najmniej 40% (60% wyjątkowo wysokich premii) musi zostać 
odroczone okres odroczenia nie może być krótszy niż 3 lata.

Postanowienia mające na celu poprawę zarządzania korporacyjnego, 
przejrzystości i ujawniania
Środki regulacyjne i nadzór nie zastępują skutecznego zarządzania korporacyjnego i 
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przejrzystości. Jest oczywiste, że w czasie poprzedzającym kryzys zainteresowane podmioty 
nie prowadziły skutecznego nadzoru polityki wynagrodzeń banków. Sprawozdawca 
proponuje, aby:

 firmy powołały komitet nadzorczy w celu nadzorowania ich polityki
 przewodniczący i większość członków komitetu byli przedstawicielami kierownictwa 

niższego szczebla
 członkowie mieli za zadanie ochronę długoterminowych interesów udziałowców, 

inwestorów i innych zainteresowanych stron
 firmy podawały do wiadomości publicznej informacje dotyczące ich polityki 

wynagrodzeń i płac, w szczególności płac w jednostkach przedsiębiorstwa oraz na rzecz 
indywidualnych dyrektorów.

Analizy porównawcze na szczeblu krajowym i UE
Środki te koncentrują się na czynnikach ryzyka w polityce wynagrodzeń. Jednak 
sprawozdawca uważa, ze polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym wypacza ideę premii 
motywacyjnych w szerszym kontekście gospodarczym. Krajowe organy nadzorcze powinny 
wykorzystać zebrane przez siebie informacje na temat polityki wynagrodzeń i płac w analizie 
porównawczej instytucji na szczeblu krajowym, a Europejski Organ Nadzoru Bankowego 
powinien się tym zająć na poziomie europejskim. Analizy porównawcze, lepsze zarządzanie 
korporacyjne, włączenie udziałowców oraz większa przejrzystość pomoże społeczeństwu, 
inwestorom oraz decydentom wyciągnąć szersze wnioski na temat praktyki wynagrodzeń w 
sektorze finansowym. 

Wdrożenie porozumień z Bazylei: Wymogi kapitałowe w odniesieniu do portfela 
handlowego i resekurytyzacji
Międzynarodowe dyskusje na temat wymogów kapitałowych odbywają się za pośrednictwem 
Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego. W UE przyjęto już szereg modyfikacji 
uzgodnionych w porozumieniach bazylejskich.1. Wejdą one w życie z dniem 31 grudnia 2010 
r. Niniejszy wniosek uwzględnia dalsze środki ustalone w Bazylei, które mają wejść w życie 
w tym samym terminie. Trwa dyskusja nad bardziej fundamentalnymi reformami. Niniejszy 
wniosek powinien być zatem postrzegany jako krok w procesie reform.

Bardziej stabilne banki

Banki zaakceptowały zasadę wyższych wymogów kapitałowych, jednocześnie starając się o 
opóźnienie wprowadzenia tych środków lub historycznego poziomu emisji  
(„grandfathering”) odnośnie do istniejących aktywów. W swych argumentach banki 
koncentrują się na ewentualnym wpływie na zdolność kredytową i gospodarkę realną. 
Sprawozdawca przyznaje, że zasadnicze znaczenie ma sprzyjanie zdecydowanej odbudowie, 
ponadto uważnie wysłuchała tych obaw. Niemniej jednak, należy rozważyć trzy podstawowe 
fakty:

                                               
1 Dyrektywa 2009/111/WE,  „CRD 2”
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1. Środki te zostały stworzone w celu poprawy aktualnej sytuacji dotyczącej niedoceniania 
ryzyka w portfelu handlowym oraz w odniesieniu do resekurytyzacji. Niepowodzenie w 
poprawie sytuacji mogłoby pociągnąć za sobą nowe, coraz poważniejsze zagrożenie dla 
bilansu banków, podczas gdy obecna podatność nie zostałaby objęta wystarczającą 
ochroną. Nie ulega wątpliwości, że przy braku szybkich postępów w kwestii tych środków 
zaistnieje ryzyko upadłości kolejnych dużych banków. 

2. W porównaniu do pożyczek w portfelu handlowym, aktywa przechowywane w portfelach 
handlowych są oferowane po "zaniżonych cenach" pod względem kosztów utrzymania 
kapitału na ich pokrycie, co prowadzi do nadmiernego zainteresowania działalnością 
handlową o podwyższonym poziomie ryzyka. Dostosowanie tych kosztów zmniejszy to 
nadmierne zainteresowanie zamiast zachęcać do ograniczenia działalności kredytowej.

3. W wyniku podpisania w Bazylei w pierwszej połowie 2009 r. kluczowych części tego 
wniosku, bankom przyznano ponad osiemnaście miesięcy na zastosowanie przewidzianego 
terminu wdrożenia. Od czasu podpisania tego porozumienia banki wydały znaczną część 
swoich dochodów, ograniczając w pewnym stopniu proporcjonalność, w formie dywidend 
i udziału w zyskach dla pracowników, sygnalizując tym samym swoje przekonanie, że są 
w stanie sprostać zobowiązaniom z Bazylei.

W związku z tym sprawozdawca zatwierdza wnioski Komisji dotyczące wdrożenia 
porozumień z Bazylei. Sprawozdawca proponuje poprawki w trzech dziedzinach:

Po pierwsze, należy rozważyć kolejną decyzję z Bazylei dotyczącą wykluczenia transakcji 
skorelowanych z nowych wymogów portfela handlowego.

Po drugie, w Bazylei trwają negocjacje na temat minimalnych dolnych granic wymogu 
kapitałowego dla transakcji skorelowanych. Ponieważ nie zostało to w pełni ocenione, jest za 
wcześnie na wprowadzanie takiego przepisu. Sprawozdawca przyznaje uprawnienia 
delegowane do wdrożenia dolnej granicy, jeśli taka zostanie uzgodniona w Bazylei.

Po trzecie, wniosek Komisji o poddanie należytej staranności dotyczącej bardzo złożonych 
resekurytyzacji zatwierdzeniu przez organ nadzoru opiera się na mocnych argumentach. 
Niewystarczająca staranność ze strony banków doprowadziła do znaczącego narażenia na 
ryzyko, które nie zostało odpowiednio zrozumiane, w związku z czym odegrało zasadniczą 
role w kryzysie. Niemniej jednak, aby zapewnić pewność regulacyjną i zapobiec przeciążeniu 
organów nadzoru dodatkowymi obowiązkami, bardzo ważna jest jasna i ścisła definicja takiej 
resekurytyzacji. Środek ten powinien więc być uzależniony od zatwierdzenia definicji przez 
Parlament zgodnie z procedurą obowiązującą akty delegowane.

Silniejsza kontrola parlamentarna

Komisja negocjuje porozumienia z Bazylei w imieniu UE. Niedopuszczalne jest, aby 
instytucje demokratyczne UE nie wniosły znaczącego wkładu w ten proces, szczególnie w 
przypadku negocjacji na temat podstawowych politycznych a nie technicznych reform, 
będących obecnie przedmiotem dyskusji w Bazylei. CDR 2 ustanowiła klauzulę przeglądową, 
na podstawie której Komisja jest zobowiązana do końca 2009 r. złożyć sprawozdanie na 
temat szerszych reform. Pełna ocena jest w toku. Po zakończeniu tej oceny, ale przed
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osiągnięciem dalszych porozumień na ten temat w Bazylei, niezbędne jest, aby Komisja i 
Parlament rozpoczęły konstruktywny dialog, co zagwarantuje, że Komisja będzie negocjować 
na podstawie jasno określonego mandatu demokratycznego.


