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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przebieg procedury

W oparciu o zalecenia grupy zawarte w sprawozdaniu De Larosière`a Komisja przedstawiła 
wnioski dotyczące nowej europejskiej struktury nadzoru finansowego. Wyżej wspomniane 
wnioski legislacyjne, ogłoszone przez Komisję w dniu 23 września 2009 r., mają na celu 
utworzenie:

- europejskiego systemu organów nadzoru finansowego (ESFS) mającego zapewnić 
nadzór nad poszczególnymi instytucjami finansowymi („nadzór 
mikroostrożnościowy”), złożonego z sieci krajowych organów nadzoru finansowego 
współpracujących z nowymi europejskimi organami nadzoru (ESA)1, łącząc w ten 
sposób zalety nadrzędnych europejskich ram nadzoru finansowego ze specjalistyczną 
wiedzą lokalnych i mikroostrożnościowych podmiotów nadzoru;

- Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) monitorującej i oceniającej 
zagrożenia dla stabilności systemu finansowego jako całości („nadzór 
makroostrożnościowy”). 

ESA będą organami Wspólnoty posiadającymi osobowość prawną, a ich celem ma być 
przyczynienie się do: (i) poprawy poziomu uregulowania i nadzoru na rynku wewnętrznym, 
(ii) zapewnienia spójności regulacji i prawidłowego działania/funkcjonowania rynków 
finansowych oraz (iii) zagwarantowanie stabilności systemu finansowego przy jednoczesnym 
umocnieniu koordynacji nadzoru na poziomie europejskim i międzynarodowym. 

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera myśl przewodnią wniosku i ma nadzieję, że opinia Komisji Prawnej 
wniesie konstruktywny wkład w pracę komisji przedmiotowo właściwej. Uważa, że daleko 
idące reformy rynków i instytucji finansowych UE są niezbędne dla zwiększenia konkurencji 
poprzez stworzenie równych warunków działania i zapewnienie jak największej spójności 
rozwiązań i uregulowań. Sprawozdawca jest zdania, że wniosek, wraz z szeregiem 
szczegółowych usprawnień i nowatorskich elementów zaproponowanych w niniejszym 
projekcie opinii, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skuteczniejszego nadzoru i 
regulacji, a także dla lepszego określenia zagrożeń dla systemu finansowego.

Sprawozdawca zdecydowanie uważa, że żadne uprawnienie ESMA do podejmowania decyzji 
nie może działać w sposób podważający zdolność krajowych organów nadzorczych do 
pełnienia ich ustawowych obowiązków lub sposób, który może przyczyniać się do 
niepewności prawnej poszczególnych podmiotów podlegających miejscowemu nadzorowi2. Z 

                                               
1 Są to: Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz z Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami 
Wartościowymi (ESMA).
2 Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie Meroni (Meroni przeciwko Wysokiej Władzy, C-9/56 i 10/56, Rec. 
1958, s. 133 i 157) instytucja nie może przenieść uprawnień, których sama nie posiada. Jeżeli ESMA jest 
uprawniony do podjęcia decyzji o tym, czy właściwy organ krajowy przestrzegał prawa wspólnotowego, o czym 
mówi art. 9 ust. 6 i art. 11 ust. 3, pociągałoby to za sobą przyznanie ESMA uprawnienia, które wykracza poza
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tego względu należy zachować możliwość podjęcia na bieżąco przez ESMA jednostkowych 
decyzji dotyczących uczestników rynków finansowych w sytuacjach nadzwyczajnych 
określonych w art. 10 ust. 3. 

W odniesieniu do sytuacji bieżących Komisja Prawna w oparciu o cieszący się szerokim 
poparciem kompromis przyjęła poprawki dotyczące uprawnień organów do kierowania do 
uczestników rynku indywidualnych decyzji w codziennych sytuacjach (art. 9 ust. 6 i art. 11 
ust. 4) oraz zaproponowała procedurę, w której uczestniczyłby dany organ i Komisja, w celu 
lepszej harmonizacji uprawnień organów i uprawnień, jakie nakłada na Komisję art. 17 ust. 1 
TUE i art. 258 TFUE.

Wiążące przepisy powinny być uchwalane wyłącznie na poziomie UE, przez instytucje UE 
lub ESA, pod nadzorem tych instytucji, zapewniając tym samym przestrzeganie zasady 
pomocniczości. Sprawozdawca uważa jednak, że niezwykle istotne jest unikanie takiej 
wykładni, która jest nieproporcjonalna do celu, nadmiernie szczegółowa lub czasami 
nieodpowiednia, jeżeli została sporządzona w pośpiechu, bez rzeczywistego dialogu. W 
związku z tym sprawozdawca zdecydowanie popiera udział podmiotów rynkowych w 
procesie podejmowania decyzji.

Współpraca i wymiana informacji między poziomami mikro i makro mają kluczowe 
znaczenie. Ważne jest jednak, żeby wszystkie uprawnienia ESMA w tym zakresie były 
zgodne z wymogami zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa UE, tak aby poufne 
informacje pozostawały niedostępne dla tych organów i władz, które nie są do tego 
uprawnione. Zasadnicze znaczenie ma również uwzględnienie faktu, że w niektórych 
przypadkach zachowanie anonimowości zbiorczych danych, które mają być ujawnione poza 
właściwymi organami, będzie trudne1. W związku z tym sprawozdawca uważa, że poufne 
dane wymagają ochrony w oparciu o konsekwentnie stosowaną podstawę i w zgodzie z 
prawem UE. 

Poza głównymi kwestiami, sprawozdawca jest przekonany, że należy lepiej zdefiniować 
mediacyjną rolę ESMA i dalej ją rozwinąć. ESMA powinien być ponadto bardziej widoczny 
na arenie międzynarodowej, podczas gdy zawierane przez niego porozumienia powinny 
pozostać niewiążące. Należy wspierać dodatkowe środki na rzecz zwiększenia przejrzystości i 
korzystania ze standardów administracyjnych.

Sprawozdawca uważa na koniec, że należy jeszcze dalej rozważyć kwestię zapewnienia 
zadowalającego odzwierciedlenia we wniosku ochrony konsumentów i inwestorów na 
rynkach finansowych.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji 
                                                                                                                                                  
określone uprawnienia wykonawcze obejmujące decyzje w sprawach, w których przedmiotem sporu jest 
prawidłowe stosowanie prawa.

1 Na przykład w niektórych państwach członkowskich rynki są ograniczone do kilku głównych podmiotów. W 
związku z tym ujawnienie zbiorczych danych ujawniłoby w rzeczywistości informacje o poszczególnych 
przedsiębiorstwach.



AD\813230PL.doc 5/23 PE430.969v02-00

PL

przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

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 okazał się niewystarczający dla 
sprostania rzeczywistości, 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.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego 
stosowania prawa wspólnotowego jest 
podstawowym warunkiem wstępnym dla 
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych, stabilności systemu 
finansowego i równych warunków 
konkurencji dla uczestników rynków 
finansowych we Wspólnocie. Należy zatem 
wprowadzić odpowiedni mechanizm 
obowiązujący w sytuacjach, w których 
ESMA stwierdzi przypadki
nieprawidłowego lub niewystarczającego 
stosowania przepisów prawa

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego 
stosowania prawa unijnego jest 
podstawowym warunkiem wstępnym dla 
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych, stabilności systemu 
finansowego i równych warunków 
konkurencji dla uczestników rynków 
finansowych w Unii. Należy zatem 
wprowadzić odpowiedni mechanizm 
obowiązujący w sytuacjach, w których 
ESMA stwierdzi przypadki niestosowania
przepisów prawa unijnego. Mechanizm ten 
powinien obowiązywać w dziedzinach, w 
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wspólnotowego. Mechanizm ten powinien 
obowiązywać w dziedzinach, w których 
prawodawstwo wspólnotowe określa jasne 
i bezwarunkowe obowiązki.

których prawodawstwo wspólnotowe 
określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W wyjątkowych sytuacjach 
uporczywej bezczynności właściwego 
organu ESMA powinien posiadać 
uprawnienia do przyjęcia w ostateczności 
decyzji skierowanych do poszczególnych 
instytucji finansowych. Uprawnienie to 
powinno być ograniczone do wyjątkowych 
przypadków, w których właściwy organ 
nie zastosuje się do decyzji do niego 
skierowanych oraz w których prawo 
wspólnotowe obowiązuje bezpośrednio 
instytucje finansowe na mocy istniejących 
lub przyszłych rozporządzeń.

(20) W wyjątkowych sytuacjach 
uporczywej bezczynności właściwego 
organu ESMA powinien posiadać 
uprawnienia do przyjęcia w ostateczności i 
wyłącznie w sytuacjach nagłych decyzji 
skierowanych do poszczególnych instytucji 
finansowych. Uprawnienie to powinno być 
ograniczone do wyjątkowych przypadków, 
w których właściwy organ nie zastosuje się 
do decyzji do niego skierowanych oraz w 
których prawo wspólnotowe obowiązuje 
bezpośrednio instytucje finansowe na 
mocy istniejących lub przyszłych 
rozporządzeń.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) ESMA powinien aktywnie wspierać
konwergencję praktyk nadzorczych w całej
Wspólnocie w celu stworzenia wspólnej 
kultury nadzoru.

(25) ESMA powinien aktywnie wspierać
konwergencję praktyk nadzorczych w całej
Unii w celu stworzenia wspólnej kultury 
nadzoru, przy pełnym poszanowaniu 
obowiązków budżetowych państw 
członkowskich.
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Poprawka 5

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. 
ESMA 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. ESMA powinien również 
koordynować ogólnowspólnotowe testy 
skrajnych warunków w celu oceny 
odporności uczestników rynków 
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. 
ESMA powinien, regularnie lub w razie 
konieczności doraźnie, monitorować i 
oceniać takie zmiany w obszarze 
podlegającym jego kompetencjom oraz
regularnie informować Parlament 
Europejski, Radę, Komisję, inne 
europejskie organy nadzoru oraz 
Europejską Radę ds. Ryzyka 
Systemowego, a także właściwe organy 
krajowe. ESMA powinien również 
koordynować ogólnounijne testy skrajnych 
warunków w celu oceny odporności 
uczestników rynków finansowych na 
niekorzystne zmiany na rynku, 
dopilnowując przy tym, by na poziomie 
krajowym stosowano przy takich testach 
jak najbardziej spójną metodykę.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, ESMA 
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 

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług 
finansowych oraz rosnące znaczenie 
międzynarodowych standardów, ESMA 
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 Unii i na forach międzynarodowych.
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międzynarodowych. ESMA powinien także móc korzystać ze 
współpracy, którą Komisja wypracowała 
już z międzynarodowymi forami.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Aby skutecznie wykonywać swoje 
obowiązki ESMA powinien mieć prawo do 
zwracania się o wszelkie konieczne 
informacje. Aby uniknąć powielania 
obowiązków sprawozdawczych 
uczestników rynków finansowych, takie 
informacje powinny być normalnie 
dostarczane przez krajowe organy nadzoru 
znajdujące się najbliżej rynków i 
uczestników rynków finansowych. ESMA 
powinien być jednak uprawniony do 
zwracania się o informacje bezpośrednio 
do uczestników rynków finansowych i 
innych stron, jeżeli właściwy krajowy 
organ nie udostępnia lub nie może 
udostępnić takich informacji w 
odpowiednim czasie. Organy państw 
członkowskich powinny być zobowiązane 
do udzielenia pomocy ESMA w zakresie 
realizacji jego wniosków o informacje.

(31) Aby skutecznie wykonywać swoje 
obowiązki ESMA powinien mieć prawo do 
zwracania się o wszelkie konieczne 
informacje. Aby uniknąć powielania 
obowiązków sprawozdawczych 
uczestników rynków finansowych, takie 
informacje powinny być normalnie 
dostarczane przez krajowe organy nadzoru 
znajdujące się najbliżej rynków
finansowych i uczestników rynków, z 
zastrzeżeniem że poufne informacje nie 
mogą być udostępniane podmiotom lub 
organom, które nie są uprawnione do ich 
uzyskiwania. ESMA powinien być jednak 
uprawniony do zwracania się o informacje 
bezpośrednio do uczestników rynków 
finansowych i innych stron, jeżeli 
właściwy krajowy organ nie udostępnia lub 
nie może udostępnić takich informacji w 
odpowiednim czasie. Organy państw 
członkowskich powinny być zobowiązane 
do udzielenia pomocy ESMA w zakresie 
realizacji jego wniosków o informacje.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ścisła współpraca między ESMA a 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego 
ma podstawowe znaczenie dla pełnej 
efektywności funkcjonowania Europejskiej 

(32) Ścisła współpraca między ESMA a 
Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego 
ma podstawowe znaczenie dla pełnej 
efektywności funkcjonowania Europejskiej 
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Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla 
podejmowania działań następczych w 
związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. 
ESMA 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 ESMA lub krajowego organu 
nadzoru, ESMA powinien podjąć 
natychmiastowe działanie i zapewnić 
podjęcie działań następczych.

Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla 
podejmowania działań następczych w 
związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. 
ESMA powinien dzielić się wszelkimi 
istotnymi informacjami z Europejską Radą 
ds. Ryzyka Systemowego. Dane dotyczące 
poszczególnych przedsiębiorstw należy 
dostarczać tylko po otrzymaniu 
uzasadnionego wniosku i należy je chronić 
w sposób konsekwentny i zgodnie z 
prawem UE. Po otrzymaniu ostrzeżeń lub 
zaleceń skierowanych przez ESRB do 
ESMA lub krajowego organu nadzoru, 
ESMA powinien podjąć natychmiastowe 
działanie i zapewnić podjęcie działań 
następczych.

Poprawka 9

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 uczestników rynków
finansowych znajdujących się w trudnej 
sytuacji i rozwiązywania ich problemów. 
Środki podejmowane przez ESMA w 
sytuacjach nadzwyczajnych lub 
rozwiązywania sporów, wpływających na 
stabilność uczestników rynków
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 

(34) Państwa członkowskie są głównie 
odpowiedzialne za 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 ESMA 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 wnioskowanie o 
ponowne rozważenie decyzji ESMA.
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zakresie.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. ESMA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 97/9/WE, dyrektywy 
98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, 
dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 
2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE, 
dyrektywy 2004/25/WE, dyrektywy
2004/39/WE, dyrektywy 2004/109/WE, 
dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 
2009/65/WE, dyrektywy 2002/65/WE, 
dyrektywy 2006/49/WE (bez uszczerbku 
dla kompetencji Europejskiego Organu 
Nadzoru Bankowego w zakresie nadzoru 
ostrożnościowego), dyrektywy … 
[przyszłej dyrektywy w sprawie 
zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi] i 
rozporządzenia … [przyszłego 
rozporządzenia w sprawie agencji 
ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, 
rozporządzeń i decyzji wydanych na 
podstawie tych aktów prawnych oraz 
wszelkich przyszłych wspólnotowych 
aktów prawnych powierzających zadania 
ESMA.

2. ESMA działa w zakresie przepisów 
dyrektywy 97/9/WE, dyrektywy 
98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, 
dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 
2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE, 
dyrektywy 2004/39/WE, dyrektywy 
2004/109/WE, dyrektywy 2005/60/WE, 
dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 
2002/65/WE, dyrektywy 2006/49/WE (bez 
uszczerbku dla kompetencji Europejskiego 
Organu Nadzoru Bankowego w zakresie 
nadzoru ostrożnościowego), dyrektywy … 
[przyszłej dyrektywy w sprawie 
zarządzających alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi] i 
rozporządzenia … [przyszłego 
rozporządzenia w sprawie agencji 
ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, 
rozporządzeń i decyzji wydanych na 
podstawie tych aktów prawnych oraz 
wszelkich przyszłych wspólnotowych 
aktów prawnych powierzających zadania 
ESMA.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów ESMA należy przyczynianie 4. Do celów ESMA należy przyczynianie 
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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 i (v)
wzmocnienia międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego. W tym 
celu ESMA przyczynia się do zapewnienia 
spójnego, efektywnego i skutecznego 
stosowania prawa wspólnotowego, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, 
wspiera konwergencję nadzorczą i 
przedstawia opinie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

się do: (i) polepszenie funkcjonowania 
rynku wewnętrznego, w tym wysoki 
poziom, skuteczność i spójność regulacji i 
nadzoru; (ii) ochrona deponentów,
inwestorów, ubezpieczających i innych 
uposażonych; (iii) zapewnianie
integralności, efektywności i 
prawidłowego funkcjonowania rynków 
finansowych; (iv) zabezpieczenie
stabilności systemu finansowego i (v)
wzmocnienie międzynarodowej 
koordynacji nadzoru finansowego przy 
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby 
wsparcia konkurencji i innowacji w 
ramach rynku wewnętrznego oraz 
zapewnienia globalnej konkurencyjności. 
W tym celu ESMA przyczynia się do 
zapewnienia spójnego, efektywnego i 
skutecznego stosowania prawa 
wspólnotowego, o którym mowa w art. 1 
ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję 
nadzorczą i przedstawia opinie 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
Komisji.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wydawanie wytycznych i zaleceń, 
zgodnie z art. 8;

(b) wydawanie niewiążących wytycznych i 
zaleceń, zgodnie z art. 8;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardy techniczne Standardy techniczne – akty delegowane
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przed ich przedstawieniem Komisji ESMA 
przeprowadza, w stosownych przypadkach, 
otwarte konsultacje społeczne na temat 
standardów technicznych, włączając 
uczestników rynków finansowych w 
opracowywanie wszelkich przepisów, jakie 
będą ich obowiązywały, aby zapewnić 
proporcjonalność takich przepisów do 
przyświecającego im celu i 
zagwarantować, aby nie były one zbyt 
ingerujące, oraz dokonuje analizy 
ewentualnych kosztów i korzyści z nimi 
związanych.

Poprawka 15

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 standardy w drodze 
rozporządzeń lub decyzji jako akty 
delegowane zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ustanowienia spójnych, 
efektywnych i skutecznych praktyk 
nadzorczych w ramach ESFS oraz 

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

zapewnienia wspólnego, jednolitego i 
spójnego stosowania prawa 
wspólnotowego, ESMA wydaje wytyczne i 
zalecenia skierowane do właściwych 
organów lub uczestników rynków 
finansowych. ESMA przeprowadza 
otwarte konsultacje publiczne w sprawie 
tych wytycznych i zaleceń, a także 
analizuje ewentualne koszty i korzyści z 
nimi związane. Wytyczne publikowane są 
na stronach internetowych ESMA.

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

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

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

W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje tych wytycznych lub zaleceń, 
informuje ESMA o powodach takiego 
postępowania. ESMA publikuje te 
powody, uprzednio informując właściwy 
organ o takim zamiarze.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spójne stosowanie przepisów 
wspólnotowych

Niestosowanie prawa Unii

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

1. W przypadku gdy właściwy organ nie 
stosuje prawodawstwa, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, w szczególności nie 
zapewniając spełnienia przez uczestników 
rynków finansowych wymogów 
ustanowionych w tym prawodawstwie, 
ESMA posiada uprawnienia określone w 
ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

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

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

Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 20 właściwy organ 
przekazuje ESMA wszelkie informacje 
uznane przez ten ESMA za niezbędne dla 
prowadzonego przez niego dochodzenia.

Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 20 właściwy organ 
przekazuje ESMA wszelkie informacje 
uznane przez ten ESMA za niezbędne dla 
prowadzonego przez niego dochodzenia.

3. Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy 
od rozpoczęcia dochodzenia, ESMA może 
skierować do właściwego organu, którego 
to dotyczy, zalecenie określające działania 
konieczne do zapewnienia przestrzegania 
prawa wspólnotowego.

3. Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy 
od rozpoczęcia dochodzenia, ESMA może 
skierować do właściwego organu, którego 
to dotyczy, zalecenie określające działania 
konieczne do zapewnienia przestrzegania 
prawa Unii.

W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania zalecenia, właściwy organ 
informuje ESMA o działaniach jakie 
podjął, lub zamierza podjąć, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa wspólnotowego.

W terminie dziesięciu dni roboczych od 
daty otrzymania zalecenia, właściwy organ 
informuje ESMA o działaniach jakie 
podjął, lub zamierza podjąć, aby zapewnić 
przestrzeganie prawa Unii.

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

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

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

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

Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

ESMA i właściwe organy przekazują 
Komisji wszelkie niezbędne informacje.

ESMA i właściwe organy przekazują 
Komisji wszelkie niezbędne informacje.

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

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
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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 uczestników rynków 
finansowych, ESMA może przyjąć decyzję 
indywidualną, skierowaną do uczestnika 
rynków finansowych, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa wspólnotowego, w tym do 
zaprzestania określonych praktyk.

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 wewnętrznym lub 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności w odniesieniu do 
działalności transgranicznej, oraz w 
przypadku gdy odpowiednie wymogi 
przewidziane w prawodawstwie, o którym 
mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie 
zastosowanie w odniesieniu do 
uczestników rynków finansowych, ESMA 
może przyjąć decyzję indywidualną, 
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych, zobowiązującą go do 
podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa UE, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk. Przed podjęciem 
indywidualnej decyzji ESMA informuje 
on o tym fakcie Komisję.
Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.
ESMA i właściwe organy przekazują 
Komisji wszelkie niezbędne informacje.
W terminie dwóch tygodni od otrzymania 
projektu decyzji ESMA Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie jej 
zatwierdzenia. Komisja nie może 
przedłużyć tego okresu. Jeżeli leży to 
w interesie Unii, Komisja może 
zatwierdzić projekt decyzji tylko częściowo
lub ze zmianami.
Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu 
decyzji albo zatwierdzi go częściowo lub ze 
zmianami, informuje ona niezwłocznie 
ESMA o powodach podjętej decyzji za 
pośrednictwem formalnej opinii.
W terminie jednego tygodnia od 
otrzymania tej formalnej opinii ESMA 
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dokonuje przeglądu swojej decyzji i 
dostosowuje ją do formalnej opinii 
Komisji oraz niezwłocznie przekazuje ją 
Komisji.
W terminie jednego tygodnia od 
otrzymania zmienionej decyzji Komisja 
podejmuje decyzję w sprawie jej 
zatwierdzenia lub odrzucenia.
Jeżeli Komisja odrzuci zmienioną decyzję, 
decyzję uznaje się za nieprzyjętą.

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

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

7. Decyzje przyjęte na mocy ust. 6 
zastępują wszelkie decyzje przyjęte 
wcześniej przez właściwe organy w tej 
samej sprawie.
Wszelkie działania podjęte przez właściwe 
organy w związku z sytuacją faktyczną, 
będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 
4 lub 6, są zgodne z tymi decyzjami.

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

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozstrzyganie sporów między właściwymi 
organami

Rozstrzyganie transgranicznych sporów 
między właściwymi organami

Poprawka 19

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 

1. Bez uszczerbku dla uprawnień 
ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy 
właściwy organ nie wyraża zgody na 
stosowanie procedury, na podjęte działanie 
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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 właściwego organu lub 
większej liczby właściwych organów, 
których to dotyczy, ESMA może pomóc w 
rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą 
określoną w ust. 2.

lub jego niepodjęcie przez inny właściwy 
organ w dziedzinach dotyczących 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, na wniosek jednego właściwego 
organu lub większej liczby właściwych 
organów, których to dotyczy, ESMA może 
pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z 
procedurą określoną w ust. 2.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby pełnić swą rolę ułatwiającą i 
koordynującą, ESMA należy w pełni 
informować o wszelkich odnośnych 
zmianach sytuacji określonej w ust. 1, a 
właściwe krajowe ograny nadzoru 
zapraszają ESMA do udziału w 
charakterze obserwatora we wszystkich 
zgromadzeniach.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Decyzje podjęte na mocy ust. 3 mają 
nadrzędną moc w stosunku do wszelkich 
wcześniejszych decyzji podjętych przez 
właściwe organy w tej samej sprawie. W 
przypadku podjęcia działania w związku z 
kwestiami, które są przedmiotem decyzji 
podjętej zgodnie z ust. 3, właściwe organy 
postępują zgodnie z tą decyzją.
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Poprawka 22

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 ESMA, a w ten sposób nie 
zapewnia spełniania przez uczestnika 
rynków finansowych wymogów mających 
do niego bezpośrednie zastosowanie na 
mocy prawodawstwa, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, ESMA może przyjąć 
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych decyzję indywidualną, 
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z prawa
wspólnotowego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy właściwy organ nie stosuje 
się do decyzji ESMA, a w ten sposób nie 
zapewnia spełniania przez uczestnika 
rynków finansowych wymogów mających 
do niego bezpośrednie zastosowanie na 
mocy prawodawstwa, o którym mowa w 
art. 1 ust. 2, ESMA, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 9 ust. 6, może przyjąć 
skierowaną do uczestnika rynków 
finansowych decyzję indywidualną, 
zobowiązującą go do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jego 
obowiązków wynikających z prawa UE, w 
tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) nie naruszając przepisów art. 11,
występowanie w roli mediatora na wniosek 
właściwych organów lub z własnej 
inicjatywy;

(3) nie naruszając przepisów art. 11,
prowadzenie niewiążącej mediacji na 
wniosek właściwych organów;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji
wspólnotowych ESMA może nawiązywać 

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

organami nadzoru z krajów trzecich. 
ESMA może zawierać porozumienia 
administracyjne z organizacjami 
międzynarodowymi oraz z administracjami 
krajów trzecich. Ustalenia te nie 
nakładają zobowiązań prawnych na Unię 
i jej państwa członkowskie.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
właściwe organy i inne organy władzy 
publicznej państwa członkowskiego 
przekazują ESMA wszelkie informacje 
niezbędne do wykonywania obowiązków 
nałożonych na ESMA na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

1. Na wniosek Europejskiego Organu 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych 
właściwe organy i inne organy władzy 
publicznej państwa członkowskiego 
przekazują ESMA wszelkie informacje 
niezbędne do wykonywania obowiązków 
nałożonych na ESMA na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przy pełnym 
poszanowaniu właściwych przepisów 
dotyczących poufności i ochrony danych 
przewidzianych w odnośnym prawie Unii.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

ESMA może również zwrócić się o 
przekazywanie informacji w regularnych 
odstępach czasu. Do złożenia każdego 
takiego wniosku wykorzystuje się 
odpowiednio wspólne formaty 
sprawozdań.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora 
Giełd i Papierów Wartościowych

Utworzenie Grupy Zainteresowanych 
Stron z Sektora Giełd i Papierów 

Wartościowych

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych z zadaniami ESMA, powołuje 
się Grupę Zainteresowanych Stron z 
Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.

1. ESMA utworzy Grupę 
Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i 
Papierów Wartościowych w celu 
prowadzenia konsultacji z 
zainteresowanymi stronami w dziedzinach 
związanych ze swoimi zadaniami.

Poprawka 29

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.

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

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 31

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

2. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki 
budżetowe, w ciągu trzech dni roboczych
od przekazania decyzji ESMA właściwemu 
organowi państwo to może powiadomić 
ESMA, Radę i Komisję.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie jednego miesiąca od 
powiadomienia ESMA i Komisji przez 
państwo członkowskie, ESMA informuje 
to państwo członkowskie, czy utrzymuje 
swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź 
unieważnia.

W terminie jednego tygodnia od 
powiadomienia ESMA i Komisji przez 
państwo członkowskie, ESMA informuje 
to państwo członkowskie, czy utrzymuje 
swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź 
unieważnia. W przypadku utrzymania lub 
zmiany decyzji, ESMA stwierdza, że nie 
ma to wpływu na obowiązki budżetowe.

Poprawka 33
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy ESMA utrzymuje swoją 
decyzję, Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 238
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, podejmuje w terminie
jednego miesiąca decyzję w sprawie 
utrzymania lub unieważnienia decyzji 
ESMA.
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