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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zasadniczo Komisja Prawna popiera wniosek Komisji ustanawiający nową strukturę nadzoru 
finansowego w celu zagwarantowania skuteczniejszej kontroli i stanowienia przepisów, 
a także w celu lepszej identyfikacji ryzyka w systemie finansowym. Kryzys finansowy 
wykazał, że konieczna jest reforma rynków i instytucji finansowych UE, aby zwiększyć 
konkurencję poprzez zapewnienie równych szans i zagwarantować spójność warunków 
i regulacji.

I. Artykuł 7 – Standardy techniczne

Art. 7 ust. 1 akapit 1 proponowanego rozporządzenia odwołuje się do dyrektyw stanowiących 
ramy prawne, w których EBA może opracowywać standardy techniczne (zob. art. 1 ust. 
2 projektu rozporządzenia). Wspomniane dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE, 
2002/87/WE, 2005/60/WE i 94/19/WE zawierają postanowienia dotyczące komitologii1. 
Przejście z traktatu WE na Traktat (z Lizbony) o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
przynosi zmiany w procedurze komitologii, a dokładniej jej zniesienie.

W odniesieniu do standardów technicznych komisja przyjęła podejście umożliwiające 
odpowiednie dostosowanie do art. 290 TFUE, głównie we wniosku zbiorczym 
(2009/0161(COD), natomiast art. 7 rozporządzeń w sprawie europejskich organów nadzoru 
koncentruje się wyłącznie na procedurze przeprowadzonej przez Komisję i dany organ.

II. Artykuły 9, 10 i 11

1. Przyznanie kompetencji

W projekcie rozporządzenia nowemu organowi przyznano specjalne uprawnienia. Traktat nie 
zezwala wprost na tego typu działanie (por. art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej). Jednakże 
orzecznictwo ETS uznało możliwość przekazywania uprawnień przez instytucje unijne 
niezależnym organom wykonawczym lub regulacyjnym pod warunkiem, że takie przekazanie 
odnosi się wyłącznie do jasno określonych kompetencji wykonawczych i, w szczególności, 
wybranemu organowi nie przyznaje się żadnych uprawnień związanych z podejmowaniem 
decyzji o charakterze politycznym. Ponadto w związku z tym, że Unia może wykonywać 
wyłącznie uprawnienia przyznane jej w Traktacie i zgodnie z procedurami określonymi 
w Traktacie, instytucje nie mogą przyznawać większych uprawnień niż te udzielone na mocy 
Traktatu (zob. ETS, sprawa Meroni, 9/56, Zb. Orz. [1958] s. 133 i 157).

2. Bezpośrednie działania EBA

Mimo zezwolenia na ograniczone przyznanie specjalnych uprawnień EBA Komisja 
odpowiada nadal za zagwarantowanie poszanowania prawa wspólnotowego (poprzez 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – art. 258 

                                               
1 Zob. art. 151 dyrektywy 2006/48/WE, art. 42 dyrektywy 2006/49/WE, art. 21 dyrektywy 
2002/87/WE, art. 41 dyrektywy 2005/60/WE i art. 7a dyrektywy 94/19/WE.
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TFUE). Jednak w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 4 proponowanego rozporządzenia 
przyznano EBA, „bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu” (nowy 
art. 258 TFUE), prawo do podejmowania indywidualnych decyzji, które są bezpośrednio 
wiążące dla uczestnika rynku, z pominięciem właściwego organu krajowego. Jest to 
wyjątkowe rozwiązanie, które rozszerza system kompetencji instytucji europejskich i które 
zdaniem sprawozdawcy wymaga szczególnego uzasadnienia. Art. 10 jest wyrazem 
politycznej woli szybkiego i skutecznego reagowania w czasach kryzysu celem zapewnienia 
funkcjonowania i integralności rynku i systemu finansowego, natomiast art. 9 i 11 mają 
zastosowanie do zwykłych codziennych sytuacji.

W oparciu o cieszący się szerokim poparciem kompromis komisja 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.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) UE wyczerpała możliwości działań w 
ramach obecnej formuły komitetów 
europejskich organów nadzoru, które 
pozostają organami doradczymi Komisji. 
Wspólnota nie może trwać w sytuacji, w 
której: brakuje mechanizmów 
zapewniających podejmowanie przez 
krajowe organy nadzoru najlepszych 
możliwych decyzji nadzorczych 
dotyczących instytucji transgranicznych; 
nie ma wystarczającej współpracy ani 
wymiany informacji pomiędzy krajowymi 
organami nadzoru; wspólne działanie 
podejmowane przez krajowe organy 
wymaga skomplikowanych ustaleń, aby 
uwzględnić mozaikę wymogów 
regulacyjnych i nadzorczych; krajowe 
rozwiązania są najczęściej jedynym 

(6) UE wyczerpała możliwości działań 
w ramach obecnej formuły komitetów 
europejskich organów nadzoru. Unia nie 
może trwać w sytuacji, w której: brakuje 
mechanizmów zapewniających 
podejmowanie przez krajowe organy 
nadzoru najlepszych możliwych decyzji 
nadzorczych dotyczących instytucji 
transgranicznych; nie ma wystarczającej 
współpracy ani wymiany informacji 
pomiędzy krajowymi organami nadzoru; 
wspólne działanie podejmowane przez 
krajowe organy wymaga skomplikowanych 
ustaleń, aby uwzględnić mozaikę 
wymogów regulacyjnych i nadzorczych; 
krajowe rozwiązania są najczęściej 
jedynym wykonalnym wariantem 
odpowiedzi na problemy europejskie; 
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wykonalnym wariantem odpowiedzi na 
problemy europejskie; istnieje wiele 
różnych interpretacji tych samych tekstów 
prawnych. Europejski System Organów 
Nadzoru Finansowego powinien zostać 
zaprojektowany w taki sposób, aby 
zaradzić tym brakom i stworzyć system 
zgodny z celem, jakim jest stabilny i 
jednolity wspólnotowy rynek usług 
finansowych łączący krajowe organy 
nadzoru w silną sieć wspólnotową.

istnieje wiele różnych interpretacji tych 
samych tekstów prawnych. Europejski 
System Organów Nadzoru Finansowego 
powinien zostać zaprojektowany w taki 
sposób, aby zaradzić tym brakom 
i stworzyć system zgodny z celem, jakim 
jest stabilny i jednolity unijny rynek usług 
finansowych łączący krajowe organy 
nadzoru w silną sieć unijną.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia 
skutecznego instrumentu ustanawiającego 
zharmonizowane standardy techniczne w 
zakresie usług finansowych, tak by 
zapewnić, również poprzez jednolity zbiór 
przepisów, równe szanse i odpowiednią 
ochronę deponentów, inwestorów i 
konsumentów w całej Europie. Ponieważ 
EBA charakteryzuje wysoki poziom 
wiedzy specjalistycznej, efektywne 
i właściwe jest powierzenie mu, 
w dziedzinach określonych prawem 
unijnym, opracowania projektów 
standardów technicznych, które nie 
wymagają podejmowania decyzji 
politycznych. Komisja powinna 
zatwierdzić te projekty standardów zgodnie 
z prawem unijnym w celu nadania im 
wiążącej mocy prawnej. Komisja, zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, powinna mieć 
uprawnienia do przyjmowania standardów 
technicznych w drodze aktów 
delegowanych. Takie przekazanie 
uprawnień powinno być ustanowione 
w podstawowym akcie ustawodawczym, 
a Parlament Europejski lub Rada 
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finansowych określonymi w dorobku 
prawnym Wspólnoty dotyczącym usług 
finansowych. Aby zapewnić sprawną i 
przyspieszoną procedurę przyjmowania 
tych standardów, należy ustalić określony 
termin, w którym Komisja powinna podjąć 
decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

powinny mieć możliwość odwołania 
przekazanych uprawnień. Okres 
przekazania uprawnień powinien zostać 
przedłużony na wniosek Komisji, o ile 
Parlament Europejski lub Rada nie 
wyrażą sprzeciwu. Standardy powinny być 
przyjmowane przez Komisję w drodze 
rozporządzeń lub decyzji jako akty 
delegowane zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 
nagłówku aktów delegowanych powinno 
się dodać przymiotnik „delegowane” lub 
„delegowana”. Standardy przyjęte zgodnie 
z procedurą określoną w art. 7 niniejszego 
rozporządzenia powinny wejść w życie 
tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub 
Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie 
trzech miesięcy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Procedura opracowywania 
standardów technicznych określona w 
niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez 
uszczerbku dla uprawnień Komisji w 
zakresie przyjmowania z własnej 
inicjatywy środków wykonawczych w 
drodze procedury komitetowej na 
poziomie 2 procedury Lamfalussy’ego, 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem 
wspólnotowym. Kwestie dotyczące 
standardów technicznych nie wymagają 
decyzji politycznych, a ich treść jest 
określona przez wspólnotowe akty prawne 
przyjęte na poziomie 1. Opracowanie 
projektów standardów przez EBA 
gwarantuje pełne wykorzystanie 
specjalistycznej wiedzy specjalistycznej 
krajowych organów nadzoru.

skreślony
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie są głównie 
odpowiedzialne za utrzymanie stabilności 
finansowej w ramach zarządzania w 
sytuacjach kryzysowych, w szczególności 
w odniesieniu do stabilizowania 
poszczególnych instytucji finansowych 
znajdujących się w trudnej sytuacji i 
rozwiązywania ich problemów. Środki 
podejmowane przez EBA w sytuacjach 
nadzwyczajnych lub rozwiązywania 
sporów, wpływających na stabilność 
instytucji finansowych nie powinny 
wpływać na obowiązki budżetowe państw 
członkowskich. Należy ustanowić 

(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 EBA w 
sytuacjach nadzwyczajnych lub 
rozwiązywania sporów, wpływających na 
stabilność instytucji finansowych nie 
powinny wpływać na obowiązki 
budżetowe państw członkowskich. Należy 
ustanowić mechanizm umożliwiający 
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mechanizm umożliwiający państwom 
członkowskim powoływanie się na ten 
środek ochronny i – w ostateczności –
przekazanie sprawy do decyzji Rady.
Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej 
dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne 
obowiązki państw członkowskich w tym 
zakresie.

państwom członkowskim zwracanie się do 
EBA o ponowne rozpatrzenie podjętej
decyzji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W celu zagwarantowania pełnej 
autonomii i niezależności EBA powinien 
posiadać własny budżet, który byłby 
finansowany głównie z obowiązkowych 
składek krajowych organów nadzoru i z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej. 
W odniesieniu do wkładu wspólnotowego
powinna mieć zastosowanie procedura 
budżetowa Wspólnoty. Księgi rachunkowe 
powinny być badane przez Trybunał 
Obrachunkowy.

(41) W celu zagwarantowania pełnej 
autonomii i niezależności EBA powinien 
posiadać własny budżet, który byłby 
finansowany z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej. Zastosowanie powinna mieć
unijna procedura budżetowa. Księgi 
rachunkowe powinny być badane przez 
Trybunał Obrachunkowy.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Standardy techniczne Standardy techniczne – akty delegowane

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
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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 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego 
artykułu, w okresie w niej przewidzianym, 
oraz w przypadku gdy konieczne jest 
terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu 
przepisów przez właściwy organ, w celu 
utrzymania bądź przywrócenia równych 
warunków konkurencji na rynku lub 
zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności, oraz w przypadku gdy 

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy właściwy organ nie stosuje 
się do decyzji, o której mowa w ust. 4 
niniejszego artykułu, w okresie w niej 
przewidzianym, oraz w przypadku gdy 
konieczne jest terminowe zaradzenie 
nieprzestrzeganiu przepisów przez 
właściwy organ, w celu utrzymania bądź 
przywrócenia równych warunków 
konkurencji na rynku wewnętrznym lub 
zapewnienia prawidłowego 
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odpowiednie wymogi przewidziane w 
prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do instytucji finansowych, 
EBA może przyjąć decyzję indywidualną, 
skierowaną do instytucji finansowej, 
zobowiązującą ją do podjęcia działań 
niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z prawa 
wspólnotowego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

funkcjonowania systemu finansowego i 
jego stabilności na rynku wewnętrznym, 
oraz w przypadku gdy odpowiednie 
wymogi przewidziane w prawodawstwie, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, mają 
bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu 
do instytucji finansowych, EBA może 
przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną 
do instytucji finansowej, zobowiązującą ją 
do podjęcia działań niezbędnych do 
wypełnienia jej obowiązków wynikających 
z prawa unijnego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk. Przed przyjęciem 
indywidualnej decyzji EBA informuje o 
tym fakcie Komisję.
Komisja dba o poszanowanie prawa 
adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.
EBA i właściwe organy przekazują 
Komisji wszelkie niezbędne informacje.
W terminie dwóch tygodni od otrzymania 
projektu decyzji EBA 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.
W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi 
projektu decyzji albo zatwierdzi ją 
częściowo lub ze zmianami, informuje ona 
niezwłocznie EBA o powodach podjętej 
decyzji za pośrednictwem formalnej 
opinii.
W terminie jednego tygodnia od 
otrzymania tej formalnej opinii EBA 
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.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku 
gdy właściwy organ nie stosuje się do 
decyzji EBA, a w ten sposób nie zapewnia 
spełniania przez instytucję finansową 
wymogów mających do niej bezpośrednie 
zastosowanie na mocy prawodawstwa, o 
którym mowa w art. 1 ust. 2, EBA może 
przyjąć skierowaną do instytucji 
finansowej decyzję indywidualną, 
zobowiązującą tę instytucję do podjęcia 
działań niezbędnych do wypełnienia jej 
obowiązków wynikających z prawa 
wspólnotowego, w tym do zaprzestania 
określonych praktyk.

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji 
na mocy art. 258 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
przypadku gdy właściwy organ nie stosuje 
się do decyzji EBA, a w ten sposób nie 
zapewnia spełniania przez instytucję 
finansową wymogów mających do niej 
bezpośrednie zastosowanie na mocy 
prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 
ust. 2, EBA, 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.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W powiadomieniu tym państwo 
członkowskie uzasadnia, dlaczego 
wspomniana decyzja wpływa na jego 
obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, 

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

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy EBA 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 
EBA.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 

3. W przypadku gdy dane państwo 
członkowskie uzna, że decyzja podjęta na 
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mocy art. 10 ust. 2 wpływa na jego 
obowiązki budżetowe, w ciągu trzech dni 
roboczych od przekazania decyzji EBA 
właściwemu organowi, państwo to może 
powiadomić EBA, Komisję i Radę o tym, 
że właściwy organ nie wykona 
przedmiotowej decyzji.

mocy art. 10 ust. 2 wpływa bezpośrednio 
na jego obowiązki budżetowe, w ciągu 
trzech dni roboczych od przekazania 
decyzji EBA właściwemu organowi, 
państwo to może powiadomić EBA, 
Komisję i Radę o tym, że właściwy organ 
nie wykona przedmiotowej decyzji.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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